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Latvijas Mākslas akadēmijai 
jau ilgāku laiku ir laba sadarbība 
ar gleznotāju Gvido Augustu, kas 
dzīvo Amerikā. Pēc Pāvila 
Puzinas atraitnes lūguma tieši 
viņš uzņēmās kārtot Puzinas sti-
pendijas rēgulāru piešķīrumu 
kādam no topošajiem Latvijas 
gleznotājiem.   Bet, kā zināms, 
Gvido Augusts ir arī Anšlava 
Eglīša un Veronikas Janelsiņas 
testamenta izpildītājs, kā arī A. 
Eglīša un V. Janelsiņas fonda 
darbības aktīvs veicinātājs. Lielā 
mērā, pateicoties mākslinieka 
rosībai, A. Eglīša un V. Janelsiņas 

Jauna Anšlava Eglīša un 
Veronikas Janelsiņas 

fonda stipendija 
Latvijas studentiem 

Darbi godalgošanai un līdzekļu pieprasī-
jumi iesniedzami līdz 2010 . gada 1. aprīlim

PBLA Kultūras fonds (KF) atkārtoti aicina 
ierosināt kandidātus 2010. gada apbalvoju-
miem šādās kultūras nozarēs: humānitāro un 
sociālo zinātņu, lietiskās mākslas, mūzikas, 
paidagoģijas, preses, rakstniecības, tautas un 
mākslas deju, teātŗa mākslas, technisko un 
dabas zinātņu, tēlotājas mākslas. Motīvētus 
ierosinājumus var iesniegt grāmatu izdevēji, 
autori, komponisti, ieinteresētas personas vai 
organizācijas līdz ar apbalvojamās personas 
pilnu vārdu, adresi un tālruņa numuru KF 
nozaru vadītājiem (sk. tālāk) ne vēlāk kā līdz 
2010. gada 1. aprīlim.

Rakstniecības, humānitāro un sociālo zināt   ņu 
nozarēs darbiem jābūt izdotiem pēdējos di  vos 
gados. Tos vēlams iesniegt piecos, bet ne ma   zāk 
kā četros eksemplāros, lai visiem nozares referen-
tiem būtu iespējams laikus ar tiem iepazīties.

Skaņu mākslā, vokālajā vai instrumentālajā 
nozarē, darbiem jābūt publicētiem vai pirmo 
reizi publiski atskaņotiem divos iepriekšējos 
kalendāra gados. Var arī ierosināt godalgot ska-
ņu vai teātŗa mākslā izcilus veikumus, kas 
notikuši divu iepriekšējo gadu laikā. Zinātniskie 
darbi humānitāro un sociālo zinātņu vai tech-
nisko un dabas zinātņu laukā var būt uzrakstīti 
svešvalodās, tikai tad jāpievieno īss atstāstījums 
latviešu valodā. 

PBLA KF apbalvo tikai ārzemēs dzīvojošus 
latviešu autorus, māksliniekus un izglītības un 
kultūras darbiniekus, kā arī cittautiešus, kuŗi 
veicina latviešu kultūru ārzemēs.

PBLA KF piešķiŗ goda balvas ($2000), goda 
diplomus (bez naudas balvas), kas atzinības 
ziņā pielīdzināmi goda balvām, K. Barona 
prēmijas ($1000) un atzinības rakstus saskaņā 
ar KF noteikumiem, atbilstīgi darba kvalitātei, 
attiecīgas nozares vadītāja un referentu atzinu-
mam.

Visās desmit (10) KF nozarēs nozaŗu vadītāji 
korespondences ceļā vienojas ar saviem refe-
rentiem par ieteikumu KF apbalvojumam. 

Noteikumi paredz, ka viena autora darbus vai 
veikumus tanī pašā nozarē var godalgot ne 
agrāk kā pēc trim (3) gadiem, bet otru naudas 
balvu citā nozarē var piešķirt pēc diviem (2) 
gadiem.

Darbi iesūtāmi līdz 2010.gada 1. aprīlim 
nozaŗu vadītājiem pēc šādām adresēm:

Humānitāro un sociālo zinātņu nozare: 
Dr. Jānis Peniķis
1214 E. Belmont Ave. 
South Bend, IN 46615 USA

PBLA
 KULTŪRAS

FONDA 

Lietiskās mākslas nozare: 
Mrs. Liena Kaugara 
7225 Oak Highlands Dr. 
Kalamazoo, MI 49009 USA

Mūzikas nozare: 
Mrs. Dace Aperāne 
11 Cat Rocks Dr.
Bedford, NY 10506-2023 USA

Paidagoģijas nozare: 
Mr. Edgars Kiršs 
321 Durie St.
Toronto, ON M6S 3G2 CANADA

Preses nozare: 
Ms. Brigita Liepiņa 
521 Elgar Rd. 
Box Hill North, Vic. 3129 AUSTRALIA

Rakstniecības nozare: 
Dr. Rolfs Ekmanis 
50 Cedar Lane 
Sedona, AZ 86336-5011 USA

Tautas un mākslas deju nozare: 
Mrs. Zaiga Klīmane
32 Pine Ridge Road 
Poughkeepsie, NY 12603 USA

Teātŗa mākslas nozare: 
Mrs. Inta Purva 
236 Bowood Ave. 
Toronto, Ont. M4N 1Y6 CANADA

Technisko un dabas zinātņu nozare:
Mr. Arnis Gross
Tērbatas ielā 65-5 
Rīga, LV 1001 LATVIA

Tēlotājas mākslas nozare: 
Mr. Juris Ubāns 
1 Thomas St. 
Portland, ME 04102 USA

Piesūtītos darbus pēc izvērtēšanas PBLA KF nodod 
Latviešu institūtam vai archīvam, ja nav pievienots 
norādījums par atpakaļ sūtīšanu. Godalgoto vārdus 
paziņos presē un 18. novembŗa svinībās attiecīgos 
latviešu centros.

Līdzekļu pieprasījumi Kultūras fondam izglītības 
un kultūras pasākumiem iesūtāmi līdz 2010. gada  
1. aprīlim 

PBLA KF priekšsēdei 
Vijai Zuntakai-Bērziņai 
58 Dix Woods Dr., Melville, NY 11747 USA.

Ja pieprasījums pārsniedz $1000 ASV, iesniegumam 
pievienojams sīkāks izdevumu apraksts. 

Apbalvojumu pieteikumi un līdzekļu pieprasīju-
mu veidlapas atrodamas PBLA mājaslapā 
(www.PBLA.lv) zem KF, un tās ir saņemamas no KF 
priekšsēdes - vija@berzinsdesign.com.

fonds aizvadītā gada pēdējās 
dienās nodibināja divgadīgu sti-
pendiju LMA maģistrantūras 
studentam. Tagad pirmā sti-
pendija nonākusi  līdz Rīgai, un 
to saņēmusi LMA mākslas 
zinātnes 1.kursa maģistrantūras 
studente Andra Silapētere. Viņas 
pētījuma tema ir „Veronika Ja -
nelsiņa. Dzīve un darbs” (vadītāja 
doc. I.Burāne). Šī stipendija 
palīdzēs tapt vērienīgi aizsāktam  
pētījumam, jo mācību brīvlaikā 
Andra pošas uz ASV, lai iepazītos  
ar materiāliem, kas Latvijā nav 
pieejami.

ATGĀDINĀJUMS
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LMA rektors, prof. Aleksejs Naumovs, stipendijas saņēmēja 
Andra Silapētere un stipendijas kurātors no Latvijas puses prof. 
Juris Jurjāns  rektora kabinetā stipendijas pasniegšanas brīdī

Vēl joprojām...

Vēl joprojām Rīgas centrā telšu pilsētiņā pie valdības nama 
mīt tie, kas vēlas darbu un iztiku
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
tiešie (non-stop) lidojumi Ņujorka - Rīga

AIREX - AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Redakcija Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, Rīga, LV-1010, Latvija.
Tālr. +371 67326761, fax +371 67326784, 

e-pasts - redakcija@laiks.us
Kantoris ASV:596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA

Tālr. 732-549-0445, fax. 732-549-0466, e-pasts - LaiksDSR@aol.com

Abonēšanas maksa ASV dolars: 1 gadam US $ 130.00; 
6 mēn. US $ 75.00; 3 mēn. US $ 42.00.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem parakstītajos
rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli par pašu jautājumu

var arī nesaskanēt.

Redaktore: Ligita Kovtuna
Tālr.: +371 67326761, +371 29439423, fakss: + 371 67326784,

e-pasts: ligita@laiks.us
Rīgā, Ausekļa ielā 14-2, LV-1010

Redaktore ASV: Astra Moora
Tālr./fakss: 818-980-4748, e-pasts: laiks@juno.com,

astere2000@aol.com (fotografijām)
6157 Carpenter Ave. North Hollywood CA 91606 USA

Redaktori Kanadā:
Rūdolfs Norītis: tālr.: 416-425-4613, fakss: 416-425-4615,

5 Shady Golfway, Unit 1416 Don Mills, ON M3C 3A5
Mārtiņš Štauvers: tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca,

104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1

Published 48 times per year except the first  week in May,  
the last week in June, the second week in September,  

the last week in December

ar FINNAIR un citām lidfirmām no Ņujorkas,
Čikāgas un citām ASV pilsētām

* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā
* Latvijas "Extravaganza Tour"

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363

Tel.:718-423-6161   1-800-778-9847
Fax: 718-423-3979

E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
Latvian Representative – Daiga Davies

Phone – 631-665-4366
Email – Daiga_AffordableADV@yahoo.com

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA –
2010

Zemākās cenas
lidojumiem

uz Rīgu

VEICAM MEŽA ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANU:• 
MEŽA ĪPAŠUMA IZSTRĀDE UN PĀRDOŠANA;1) 
MEŽA TAKSĀCIJAS IZSTRĀDE;2) 
MEŽA ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA3) 

SNIEDZAM JURIDISKOS PAKALPOJUMUS:• 
KONSULTĀCIJAS CIVILTIESĪBĀS, TAJĀ SKAITĀ PAR PILNVARAS IZDOŠANU UN PILNVARAS ATSAUKŠANU;4) 
KONSULTĀCIJAS SAISTĪBĀ AR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IEGĀDI UN PĀRDOŠANU;5) 
PARĀDU PIEDZIŅAS JAUTĀJUMOS;6) 
NODROŠINĀM PERSONU PĀRSTĀVĪBU VALSTS, PAŠVALDĪBU UN TIESU IESTĀDĒS.7) 

                                                                                       SĪKĀKA INFORMĀCIJA:

    ASV-Ivars A.Petrovskis                                        LV-Arnis Zvaigzne
   504 Grand Avenue N.E.                                       „Lauciņi”Zaubes pagasts,
   Grand Rapids,MI 49503                                      Cēsu rajons,LV 4113
   Tel:(616)454-8012                                                 Tel:(371)29115477
   FAX:(616)454-8025                                               email: arniszv@gmail.com
   Email:latcreun@tds.net

Zvaniet – INESEI ZAĶIS
32 South Penataquit Ave., Bay Shore, NY 11706-8815

Tālr.: 631-665-4455    1-800-291-8311
Fax: 631-665-6164    E-pasts: RigaVen@aol.com

Mēs kārtojam tūres, ekskursijas, kruīzus uz visām 
zemēm, arī ceļojumus un apmešanos Latvijā.

no 2010. gada 26. decembŗa līdz 2011. gada 2. janvārim
Ar jauno MSC kuģi POESIA,

 no Ft Lauderdales Fl. uz  Nassau, St.Marten, 
un St.Thomas

Izdevīgas cenas - kajītēm ar balkoniem

SAGAIDĪSIM  JAUNGADU  UZ  KUĢA  AR  DRAUGIEM

Dariet zināmu par sevi un 
savu nodarbošanos! 

Ar Laika starpniecību varat 
apsveikt savus draugus un 

kollēgas!

Laikraksts Laika (pielikums 
Jauno Laiks)

piedāvā jums iespēju 
ievietot KRĀSAINU 

sludinājumu 
2010. gada 27. marta - 

Lieldienu  numurā. 
Visi krāsainie sludinājumi tiks 

ievietoti īpašā lappusē, 
un sludinājuma cena būs par 

30% augstāka. 

Laipni lūdzam KRĀSAINO, 
pilnīgi gatavo 

(„Camera Ready”) 
sludinājumu

LĪDZ 18. MARTAM nosūtīt 
tieši uz Rīgas redakciju.

Vai vēlaties 
sludinājumu 

krāsās?

Vispār. info: 

DIĀNA SIMMONS RUDZĪTE:
596 Middlesex Ave., 

Metuchen, NJ 08840, USA.

Tālr.: 732-549-0445, e-pasts: 
LaiksDSR@aol.com. 

Par techniskiem jautājumiem 
rakstīt  Solvitai – 
solvita@laiks.us 
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(Turpinājts 17. lpp)

1. Kopš kuŗa gada esat 
Laika lasītājs?

Daudzi atbilžu iesūtītāji laik-
rakstu Laiks lasa kopš pirmā 
numura, tātad no 1949. gada 8. 
novembŗa. Ar siltām jūtām 8. 
no     vembŗa rītu atceras R. Bī -
belnieks. Viņš laikraksta pirmo 
numuru Ņujorkas ostā saņēmis 
no Laika dibinātāja Helmara 
Rudzīša rokām, nokāpjot no ku -
ģa. Tas bijis neaizmirstams brīdis. 
Helmars Rudzītis Laika pirmo 
„iziešanu tautā” spilgti aprakstījis 
savā grāmatā „Manas dzīves 
dēkas”. Pēc pirmā numura no -
drukāšanas redakcijas darbinieki 
nolēmuši, ka vislabākā reklāma 
laikrakstam būs, ja to par dāvanu 
pasniegs iebraucē jiem, kas Ame-
rikā uzsāks jaunu dzīves posmu, 
un laikraksts vi  ņiem būs labs 
ciemakukulis. Tā arī notika.    

Alfreds R. Semeiks (Grīnvilā) 
raksta, ka Laiks bijis vienīgais 
latviešu laikraksts, kas piedāvāts 
iebraucējiem. Liders: „Kopš lasu 
Laiku, tas kļuvis par manas 
dzīves sastāvdaļu.” Dzidra Zie-
donis (ASV): „Laiks” ir mana 
dienišķā maize.”  

Roberts Bērziņš atceras savas 
ģimenes iebraukšanu ASV 1951. 
gadā, tad arī sācis lasīt Laiku. 
Viņi, Edgars Elferts un vēl daži 
vēstuļu iesūtītāji ir visvecākie 
mūsu laikraksta lasītāji, pārkāpuši 
90 gadu slieksni.

Mārtiņš Duhms saka: „Laiku 
rēgulāri lasu kopš 1975. gada, 
taču patiesībā mans lasītāja stāžs 
ir daudz lielāks, jo jau bērnībā 
māte lika lasīt laikrakstu, lai 
iemācītos latviešu valodu.”

Aptaujas dalībnieki Laiku sā -
kuši lasīt, kā viņi raksta, „no 
sākuma”, vai arī min konkrētus 
gadus laika posmā no 1949. līdz 
pat 2000. gadam. Interesanta ir 
85 gada vecā Manfreda Zīverta 
(ASV) atziņa: „Laiku lasu kopš 
1949. gada. Man ir arī žurnāla 
Laiks numuri, kuŗi iznāca Vācijā, 
Eslingenā. Pilns komplekts. Vai 
jums redakcijā tāds ir? Un pa 
jokam:  „Laiku turpināšu lasīt arī 
tad, kad būšu viņsaulē.”      

2. Kāpēc pasūtināt 
Laiku?

Lasītāju atbildēs redzam lielu 
vienprātību. Laikraksts tiek 
pasūtināts, lai uzzinātu, kas 
notiek ar Latviju un latviešiem. 
Visām vēstulēm cauri vijas doma, 
ka laikraksts tiek cienīts un 
gaidīts ārzemju latviešu ģimenēs. 
Daži raksturīgākie viedokļi:

• Vienīgi Laikā var lasīt par 

latviešiem Amerikā, Kanadā un 
Latvijā (Dace Ķezbere).

• Domāju, ka Laiku lasīt ir 
katra latvieša pienākums. Turklāt 
man interesē tajā sniegtā infor-
mācija (Austra Reitere).  

 • Laiku lasīt ir nepieciešamība 
(izcēlums mūsu – red.).

• Laiku lasu tāpēc, ka esmu 
latvietis un tāds palikšu (Ēvalds 
Kromulis).

• Bez Laika dzīvotu neziņā par 
daudz ko (Dzidra Zeberiņa). 

Līdzīgus viedokļus izteikuši 
lielākais vairākums aptaujas da -
līb  nieku. Māris Roze raksta, ka 
laikraksts emigrējušiem lat-
viešiem nepieciešams, lai, dzīvo-
jot svešā vidē, uzlabotu un 
neaizmirstu latviešu valodu. Juris 
Pūliņš piebilst, ka pēc Laikā 
publicētās informācijas uzzina 
arī, kas notiek latviešu sabiedrībā 
un sportā ārpus Latvijas, kas 
laulājušies, kas miruši, etc. Kāda 
lasītāja  Laiku pasūtinājusi, „lai 
paturētu saites ar latviešu sa bied-
rību, jo dzīvoju lielā izolācijā no 
latviešu centriem Amerikā. Laik-
raksts sniedz man tuvākas saites 
ar radiem un draugiem Latvijā”. 
Lasītāja Marta no Kolorado pa -
kalnu sniegiem (88 g.): „Laiku 
pasūtinu, lai zinātu kaut ko par 
latviešiem un pilnīgi neiekristu 
Amerikas lielajā tautu pārkau-
sēšanas un draudzības katlā un 
neizkustu, lai nepazaudētu savu 
valodu un tautību. Aivaram 
Kalējam (ASV) interesē izlasīt 
kaut ko par latviešiem raksturīgo 
nesaticību (!).    

3. Kuŗu lappusi izlasāt 
pašu pirmo? 

Atbilžu „vidējais aritmētiskais” 
ir – lielākā daļa Laika lasītāju sāk 
ar pirmo lappusi un tad iet tālāk. 
Jānis Plāte, paņemot laikrakstu 
rokā, vispirms meklē Otrā pa -
saules kaŗavīru atmiņu pie-
rakstus, arī rakstus par Sibiriju. 
Kārlis Kilkuts vispirms meklē 
interesantus virsrakstus, V. Plinte 
savukārt sāk ar krustvārdu mīklu 
risināšanu. 

Lilija Pencis saka: „Mēģinu ne -
padoties kārdinājumam šķir stīt, 
bet lasu visu pēc kārtas, sākot ar 
pirmo lappusi.”

Edgars  Zariņš ir ļoti prāg ma-
tisks cilvēks: „Saņemu Laiku 
pusdienā, ēdot izšķirstu, izlasu 
„Lasītāju balsis” un avīzi nolieku 
lasīšanai vēlāk. Tad lasu, sākot ar 
pirmo lapu līdz pēdējai, rakstus, 
kas mani interesē. Caurmērā tie 
ir seši.”

Edgars Ž.  Elferts: „Vispirms 

izla   su rakstus par Latvijas un 
Eiropas nacionālpolītisko stā -
vokli un saimniecību, tad par 
ALAs un PBLA darbu. Man 
interesē draudžu ziņas, Kārļa 
Streipa un Franka Gordona 
apskati.”   

Austra Reitere sāk ar „Jaunu-
miem Latvijas polītikā”, Vitolds 
un Rasma Vītoli vispirms skatās, 
kādi autori publicējušies. Īpašā 
cieņā ir Franks Gordons. 

 Dažiem interesē 24. (sporta) 
lappuse: „Lasu, kā Gulbis no  spē-
lējis.” Arī Anita Demants intere-
sējas par sportu.  

Iecienīta ir rubrika „Lasītāju 
balsis”. Lasītāju ieskatā tā ir 
sabiedrības pulss, parāda, kā un 
ko tautieši domā.  

 Aptaujas anketās minēts arī, 
ka vispirms tiek skatīti bēŗu slu-
dinājumi. Anonīms lasītājs: „Ma -
nos gados vispirms uzmanību 
pievēršu bēŗu sludinājumiem. 
Daudzi draugi un paziņas tagad 
sastopami tikai tur.”    

4. Jūsu iemīļotie autori?
Nosaukti visi redakcijas un 

ārštata apskatnieki. Visvairāk 
plūs punktu nopelnījuši Kārlis 
Streips, Franks Gordons, Ligita 
Kovtuna, abi Celles – Ojārs un 
Māra, Sallija Benfelde, Gundega 
Saulīte, Dainis Mjartāns, Edu-
ards Silkalns, Viktors Hausmanis, 
Mā  ris Brancis, kā arī Irēna 
Lagzdiņa, Ilmārs Knaģis, Astra 
Moora, Pēteris Karlsons. Minēti 
arī Andris Ritmanis, Astrīda Jan-

sone, Helēna Hofmane, Pols 
Goubls, Valija Berkina, Pauls 
Dzintars, R. Hofmanis, Marita 
Grunts, Gundars Ķeniņš Kings, 
Anna Žīgure, D. Micāne-Zālīte, 
K. Zvejnieks, Ivars Galiņš, Vera  
Volgemute Rozīte, Dace Ape rā -
ne ALA amatpersonas (nav 
nosaukti uzvārdi).

Iecienītāko laikraksta autoru 
vidū minēti arī literāti, kuŗi 
publicējušies Laikā agrākajos 
gados: Gunars Janovskis, Anšlavs 
Eglītis, Zenta Mauriņa, kā arī 
Ēriks Raisters, Jānis Aistars, 
Dzidra Zeberiņa.
5. Kuŗi raksti jums šķiet 

nevajadzīgi un 
neinteresanti?

Kopumā var teikt: cik laikrak-
sta lasītāju, tik arī interešu, un 
nekādu striktu robežu starp 
nevajadzīgiem un vajadzīgiem 
rakstiem novilkt nevar. To mūsu 
lasītāji arī nedara. Viņu viedokļus 
sasummējot varam atbildēt ar 
daudzkārt lietoto humoristisko 
atziņu: „Vienam patīk māte, 
otram – meita, citam atkal – 
kleita.”  

Tas tā pa jokam, bet šo redakci-
jai „neērto” jautājumu delikāti 
paskaidro Austra Reitere: „Atļau-
šos neatbildēt. Jo tie raksti, kas 
man šķiet neinteresanti, citiem 
lasītājiem interesē.. Tāpēc nebūs 
pareizi, ka tos nosaukšu par 
neinteresantiem.”

Līdzīgs viedoklis ir Dacei 
Ķezberei: „Neinteresē sports, bet 

to nevar mest ārā, jo daudziem 
tās ziņas ir svarīgas.”

Eduardam Silkalnam (Latvija) 
arī „galīgi neinteresē sporta zi -
ņas, bet tur drīzāk vainīgs esmu 
pats, nevis sports un rakstītāji 
par sportu”. Tātad – starp vēstules 
rindām varam saskatīt aicināju-
mu nodarboties ar sportu, tad arī 
tas ies pie sirds. 

Aldis Lapins savā anketā saka, 
ka „ Laikā nav nevajadzīgu un 
neinteresantu rakstu.”

Edmunds un Marija Rusovi 
(Anglija): „Nevajadzīgu rakstu 
Laikā nav bijis ne agrāk un nav 
arī tagad.”  

Vitolds un Rasma Vītoli: „Ne -
pa  tīk raksti angļu valodā, pat ja 
tie ir interesanti. Protams, visi 
runājam angliski, bet principā 
gribam Laiku lasīt latviski.”

Vēl daži interesanti lasītāju 
viedokļi. Juris Ozols (ASV):

„Neuzskatu sevi par visu lasī-
tāju gaumes redaktoru, taču 
Laiks būtu neinteresants, ja vi  - 
s iem mēģinātu iztapt.”

Anonīms: „Mani personīgi ne -
in   teresē ceļojumu apraksti, bet es 
tomēr tos izlasu.”(!). 

Viņam piebalso Dzidra Ziedo-
nis: „Nevajag par gleznu izstā-
dēm, jo tās jau nevaram apmeklēt. 
Tomēr izlasu.” 

Pretrunīgs ir arī Noras Plost-
nieces (Pensilvānija) atzinums: 
„Nevajadzētu rakstīt tik daudz 
par vasaras bērnu nometnēm, 
taču ir derīgi zināt.”

Emilija Desaini (Bostona): 
„Kin    gu tik daudz nevajadzētu. 
Tak vienalga, ko viņš ceļojumos 
ēd vai pērk.”.

 Līdzīgu viedokli par citām 
Gundara Ķeniņa-Kinga publi-
kācijām pauž G. Valdovska: „G. 
Ķeniņa-Kinga lekcijas par eko-
nomiju pilnīgi nevajadzīgas. Mēs 
katrs zinām, kā savu budžetu 
iekārtot. Latviešiem ir daudz 
profesoru, ne tikai Ķeniņš-Kings, 
bet viņi Laikā nepublicējas.”

Ligita V. Balodis (Ričmondā) 
raksta, ka „par daudz ir par 
stipendijām un to organizētājiem. 
Pietiktu tikai, ja nosauktu viņu 
vārdus”.   

   Anita Demants (ASV) iebilst 
Mārai Cellei: „Lai Māra Celle 
raksta par piedzīvojumiem Latvi-
jā, bet ne par saviem mazbēr -
niem.”

Negātīva attieksme dažiem 
lasī  tājiem ir pret baznīcu aktīvi-
tāšu aprakstiem, sarīkojumu 
pārskatiem, gaŗajām intervijām 
ar ārzemēs maz pazīstamiem vai 
nepazīstamiem cilvēkiem, sporta 
vēsturi, veciem sportistiem, sen 
aizgājušu cilvēku atceres jubile-
jām, personīgo atvaļinājuma 
ceļojumu aprakstiem, krustvārdu 
mīklām, Latvijas financiālajām 
grūtībām u. c. 
6. Par ko vēlaties Laikā 

lasīt vairāk?
Cik Laika  lasītāju, tik daudz 

arī dažādu interešu. Iespēju 
robežās visu laiku publicējam 
lasītāju vēstulēs skartās temas. 
Šīs aptaujas anketās neatradām 
nevienu tematu, kas nebūtu radis 
vietu laikraksta slejās. Avīze jau 
nav no gumijas, bet aptaujas 
dalībnieki vēlas par visu ko lasīt 
vairāk, nekā tas bijis līdz šim.

Kas tad interesē mūsu lasītājus? 

„Laiks ir kā dienišķā maize...”
Ieskatoties laikraksta lasītāju aptaujas vēstulēs. 

Plūsu un mīnusu sakopojums

Pērnā gada novembrī svinējām laikraksta Laiks 60 gadu jubileju. 
No mūsu lasītājiem saņēmām daudz apsveikumu un laba 
novēlējumu. Viņu vēstules liecināja, ka Laiks pildījis tā dibinātāju 
novēlējumu – ienākt katra latvieša mājā un stāstīt patiesību. Bijām 
ļoti iepriecināti, ka redakcijas sadarbība ar lasītājiem un autoriem 
bijusi ļoti sekmīga.

Kā mēdz teikt, svētki beigušies, bet darbs turpinās. Esam iesākuši 
jaunu darba cēlienu. Tālab pērnā gada nogalē redakcija aicināja 
lasītājus piedalīties aptaujā un izteikt savu viedokli par Laikā 
publicētajiem materiāliem. Vienlaikus arī vēlējamies uzzināt, kādi 
būtu lasītāju ieteikumi mūsu turpmākajam darbam. Aptaujas 
anketā bija desmit jautājumu. Esam sakopojuši  lasītāju atbildes.
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Ņujorkas latviešu kultūrsezona 
2009.-2010. gadā nebūt nesnau-
duļo. Bez dziedones Lailas Saliņas 
spožās debija  kopā ar instrumen-
tālu  kameransambli pārsteidzošā 
mūzikas žanrā – kabarē mūzikā 
– Manhatenas kamerteātrī „Cell” 
(Šūna), atzīmējami vēl citi noti-
kumi, kas būs paveicams gaŗākā 
rakstā „ar turpinājumiem”.

Kaut arī Laikā par to jau 
daudzkārt rakstīts, tomēr nevaru 
atturēties kaut dažas rindas pie-
metināt savus iespaidus par lat-
viešiem visnozīmīgāko šīs sezo-
nas notikumu, esot par liecinie   
kiem trīs gados jaunu, Latvijas 
Na  cionālās operas izauklētu, 
māk sli  nieku „uzvaras gājie nam” 
inter  nacionālā mūzikas pasaulē. 
Viņi savā varā pārņēmuši ne tik 
vien mākslinieciski izlutinātos 
Mētropolītēna operas apmeklētā-
jus, bet arī Amerikas lielo presi. 

Daiļskanīgā, iejutīgi liegā Maija 
Kovaļevska, trauslās, pašaizlie-
dzīgās verdzenes Liu lomā Pučīni 
„Turandotā” dziļi saviļnoja, un 
diriģenta Andŗa Nelsona autori-
tātīvais, izjustais operas kopvei-
dojums suģestēja, kamēr Elīnas 
Garančas spēja Bizē „Karmenas” 
tituļlomu pakļaut sava daudz-
šķautnainā talanta diktātam visās 
niznsēs, radot kaismīgi vitālu, 
bet reizē traģisku tēlu, atstāja 
vienreizēju  iespaidu. Abas izrā -
des noskatoties, atlika vienīgi 
pievienoties publikas tūkstošu 
gaviļu ekstāzei. Vienīgi jānožēlo, 
ka šajā „Karmenas” izrādē man 
nepalaimējās dzirdēt Maiju Ko -
va ļevsku maigās, cildenās Mi -
kaēlas lomā. Patiesībā abas dzie-
dones jau kopš viņu Ņujorkas 
debijām (2006. un 2008. gadā, 
tāpat kā Latvijas tenora Alek-
sandra Antoņenko debija 2009. 
gadā) guvušas nedalītu preses 
atzinību, taču šoreiz iegūtās ievē-
rības pakāpe bija tiešām „satri-
cinoša”.

Bet pārsteigumu un tikpat lielu 
saviļņojumu, kaut arī pavisam 
citādākā mūzikas žanrā, man un 
daudziem citiem klasiskās mūzi-
 kas tradicijās izaugušiem klausī-
tājiem sagādāja mūsu pašu acu 
priekšā uzaugušās, izskatīgās 
dzie  dones Lailas Saliņas daudz-
veidīgais talants. Zinot, ka jau 
kopš dziedones visagrīnākajām 
mūzikas gaitām viņā iemājo vis-
maz trejādi mūzikālie talanti, šīs 
talanta šķautnes uzplaiksnījums 
uzlūkojams par likumsakarīgu. 

Tomēr līdz perfekcijai izstrādātā 
kabarē mūzikas programma gan 
varēja sagādāt vislielāko pārstei-
gumu tiem, latviešu klausītājiem, 
kuŗiem Lailas Saliņas vārds 
saistās vienīgi ar klasisko mūziku. 
Viņas skanīgo balsi un iejutīgo 
priekšnesumu esam baudījuši 
dau  dzos jo daudzos solo koncer-
tos, allaž jutušies gandarīti, ka 
viņai nozīmīga vienmēr bijusi arī 
latviešu solo dziesmas klasika un 
latviešu komponistu jaundarbu 
„gaismā celšana”. Bet neba jau 
Laila Saliņa ir vienīgā klasiskā 
dzidātāja, kuŗai ir nopietna inter-
ese arī par citiem mūzikas 
žanriem. Jāuzsveŗ, ka šī koncerta 

Dziedones Lailas Saliņas talanta 
žilbinājumā
norisē nozīmīga vieta bija ierādīta 
„latviskajai daļai”, turklāt ievadīta 
ar dziedones pašas atjautīgi 
saistīgu izgaismojumu angļu 
valodā. 

Aplūkojamā programma tika 
atkārtota vairākos vakaros ( vien-
mēr izpārdotos!), un koncerti 
bija iekļauti „Mūsdienu oper-
centra” (Center for Contemporary 
Opera) serijā. Bez Lailas Saliņas 
(pašai arī spēlējot ģitaru) an -
samblī spēlēja izcilie vijolnieki 
Machiko Ozava un Marks Le -
vains (Levine), čellinieks Leo 
Grin  hauzs un starptautiski pazīs-
tamais akordeona virtuozs Vil-
jems Šimmels (William Schimmel). 
Ar mūzkālu inteliģenci sastādīto 
programmu (atskaitot „tūks toš-
balsīgām” techniskām iespēja-
mībām pārblīvētās pāris akordeo-

pieminētais mākslinieces atraisī-
tais stāstījums, manuprāt, nelat-
viešu klausītājus pietuvināja lat-
viskajai pasaulei un pat varbūt 
palīdzēja izprast mūsu pašiz-
vēlētās trimdas būtību un sūtību, 
jau ar to vien, ka pati māksliniece 
apliecināja savu nedalīto piede-
rību šai kopībai,  pati būdama šo 
„dīvaino” trimdinieku atvase. 
Publika viņas stāstījumam sekoja 
ar lielu interesi, un es pie sevis 
nopriecājos, ka arī šādā kontekstā 
ir iespējams svešiniekiem skaid-
rot Latvijas un latviešu likteņu 
„savādības”. Ievadījumam sekoja 
apliecināšanās mūzikā. 

Pašas spēlētās ģitaras, stīgu 
ansambļa un akordeona pavadī-
jumā Laila Saliņa dziedāja anon-
imu veclaicīgu balāžu-romanču 
aranžējumus ar Aleksandra Čaka 

it īpaši abās „Opija dziesmās”, pa -
tiešām saviļņoja līdz sirds dziļu-
miem. 

Pavisam citādāk  - nepārtraukta  
juteklīga gruzduma gaisotnē  ar 
tango mūzikai raksturīgiem uz -
liesmojumiem un slāpējumiem 
– rai   sījās Osvalda Puglieses „Tan-
go svīta”. Mūzikas aranžētāja 
Viljema Šimmela zinīgais akor-
deona īpatnā skanējuma izman-
tojums „Tango dziesmām” pie-
būra autentiski arģentīnisku 
šarmu. Lailas Saliņas smeldzīgais, 
emocionāli uzlādētais dziedā-
jums, nekad nepārkāpjot iedzim-
tas mūzikālās inteliģences robe-
žas, rautin aizrāva visdažādākos 
mūzikas žanros rūdītos ņujor-
kiešus. Likās, ka spontānie aplau-
si nekad nerimsies. Tie sagādāja 
gandarījumu mūziķiem un arī 
mums, latviešu klausītājiem. Va -
rējām atkal palepoties, jo mū  su 
pašu Laila Saliņa neapstrīdami 
bija šī pacilājošā koncerta sirds 
un dvēsele.

Der piezīmēt, ka šie koncerti 
izpelnījās mūzikas kritiķa Harija 
Rolnika (Rolnick) slavinošu at -
sauksmi klasiskās mūzikas tī -
meklī  ConcertoNet.com

Turpinot savu kultūržurnālistes 
uzdevumu, atļaušos mazu, ma -
nuprāt, iezīmīgu laika atkāpi 
Lailas Saliņas mūzikālo gaitu 
secībā. 

Tie, kas jau krietnu laiku esam 
krājuši latviskās kultūras atmiņas, 
labi atcerēsimies Lailas Saliņas 
sonoro, dziļi samtaino alta balsi 
un atraisīto iejušanos latviešu 
folklorā, kad viņa, vēl vidusskol-
niece būdama, ar Minsteres lat-
viešu ģimnazijas sagatavotu uz -
vedumu „Mičošana” viesojās 
šeit, Ņujorkā. Uzsākdama aka-
dēmiskās mūzikas studijas Bos-
to  nā, viņa folkloru nebūt nepa-
meta, bet kļuva par populārā 
folkloras ansambļa „Kolobri” 
līdz   dibinātāju, priecējot latviešus 
kā ar koncertiem, tā mūzikas 
ieskaņojumiem, un šo ieskaņo-

jumu kopojums nupat par jaunu 
izdots mūzikas tvartā. Bet ma -
ģistres grada „atskaites” koncertā 
Laila Saliņa no alta bija pārtapusi 
par spēcīgu, augstskanīgu meco-
sop  rānu, tomēr nezaudēdama 
mistiski tumšos apakšējos reģis-
trus. Chronoloģiskā sakritībā tas 
bija laiks, kad neatkarību atgu-
vušajā Latvijā uzplauka tautas 
„kultūrālās apvienošanās” cen-
tieni un toreizējais Latvijas Na -
cio   nālās operas direktors Arvīds 
Bomiks uzaicināja Lailu Saliņu  
„Karmenas” titullomā ( kopā ar 
tolaik tikko uzziedējušo mūs-
puses baritonu Paulu Berkoldu 
Eskamiljo lomā). Mani radinieki 
Latvijā vēl tagad ar patiku atceras 
Lailas Saliņas krāsaino Karmenas 
tēlu.

Turpmāk, kā jau minēju, Laila 
Saliņa bija kļuvusi par  iecienītu 
koncertdziedātāju un Dziesmu 
svētku kuplinātāju solistes lomās; 
viņa koncentrējusi arī ārpus 
Amerikas – Vācijā, Anglijā, 
Zvied   rijā, Aistrālijā un Latvijā , 
līdztekus būdama aktīva ameri-
kāņu mūzikas apritē – operu-
uzvedumos, kamermūzikas un 
solo koncertos.

Bet tad pirms pāris gadiem 
atplaiksnījās jauna škautne Lailas 
Saliņas mūzikālā talanta prizmā. 
„Here Arts Center” organizētā 
izrādē Manhatenā  bijām lieci-
nieki viņas debijai komponis tes, 
drāmaturģes un dziedošas aktri-
ses lomā mūzikālā drāmatizēju-
mā „In Somnia/In Sexton”. Tas 
bija balstīts amerikāņu dziesmi-
nieces Annas Sekstones (Sexton) 
dzejā un dzejnieces traģiskās 
dzīves motīvos. Spilgts drāma-
tizējums, spilgta mūzika (mūsdie-
nīgā mūzikālā teātŗa garā), spilgts 
dziedājums un tēlojums. Un jūs-
mīgas atbalsis skatītājos. Bijām 
pārsteigti un iepriecināti par jau-
nu pavērsienu. Droši vien Laila 
Saliņa mūs pārsteigs vēl ar kaut 
ko jaunu.

Eleonora Šturma

na solokompozicijas) stīdzinieku 
spēles augstā kvalitāte, krāsainās 
instrumentācijas harmonijas ar 
visumā „taupīgi” izmantotu 
akor    deona īpatnējo skanējumu 
lika justies kā dīvainu emocionālu 
noskaņu pārņemtā kamer mūzi-
kas koncertā.

Saliedētā kameransambļa mēr-
ķis šķita – ietvert centrālās an -
sambļa dalībnieces Lailas Sali ņas 
vokāli izkopto, intensīvi pārdzī-
voto teksta un mūzikas komuni-
kāciju harmoniski un tembrāli 
greznā, izsmalcinātā instrumen-
tācijas logatā. Rezultāts, manu-
prāt, žilbinošs!

Koncerta programma daudz-
pu  sīga: amerikāņu (galve nām 
kār  tām teātŗa mūzikas) kom-
ponista Ērika Salzmaņa „Brechta 
svīta”, balstīta izcilā vācu „skarbās 
drāmas” meistara Bertolda 
Brech  ta darbā „Krietnais cilvēks 
no Sečuānas”(Der gute Mensch 
von Sezuan) ar tekstu franču 
valodā, arģentīniešu komponista 
Osvalda Puglieses „Tango svīta” 
(V. Šimmela aranžējumā) un 
koncerta sākumdaļā – Lailas 
Saliņas oriģinālmūzika un aran-
žējumi ar latviskiem tekstiem ar 
kopnosaukumu  „Saskandinot”. 
(Jāpiemetina, ka šī mūzika un 
vēl dažas dziesmas ar tādu pašu 
nosaukumu pirms diviem gad-
iem iznbāca mūzikas tvartā, tikai 
pavisam citādākā mūzikālā tvē-
ru  mā un apdarē.)

Latviskās daļas ievadījumā jau 

un Jāņa Ziemeļnieka dzeju , 
vienu ar nezināma autora pan-
tiem un vienu savulaik Latvijā 
un pat visā Eiropā populārā grā-
vējmūzikas komponista Oskara 
Stroka dziesmu. Taču ar vislielāko 
interesi gaidīju dziedones ori-
ģinālkompoziciju – viņas tēva 
dzejnieka Gunara Saliņa tēlainībā 
allaž pārsteidzošās dzejas ietērpu 
mūzikā, kas šajā aranžējumā 
tiešām atplauka visā krāšņumā ( 
to nevedas sacīt par aranžējumu 
mūzikas tvartā). Visumā latviskā 
mūzika skanēja dzejai atbilstīgi 
tumša un rezignēta ar māks-
linieces temperamentam rakstu-
rīgiem emocionāliem kāpināju-
miem. Smeldzīgais, reizēm it kā 
aizplīvurotais dziedājums, citreiz 
neslēpts emociju tiešums šķitās 
tieši ieguļamies klausītāju sirdīs. 
Viņas pilnasinīgās balss paustais 
izjūtu patiesīgums izraisīja spon-
tānu saviļņojumu ne tik vien 
latviešu klausītājos, bet arī latvie-
šu mentālitātē un valodā neiesvai-
dītajos.

Erika Salzmaņa mūzika sav-
dabīga un svaiga Bertolda 
Brechta un Kurta Veila (Weil) 
laikmetam radniecīgās noskaņās 
ar vokālām partijām, kas it kā 
būtu tieši Lailas Saliņas balsij un 
drāmatiskajiem dotumiem raks-
tītas. Brtolda Brechta teksta vi  su-
mā drūmie vēstījumi un noskaņu 
skaudrie pretmeti dziedones tik-
pat kā neierobežotās vokālās un 
emocionālās amplitūdas atbalstā, 

No kreisās: Machiko Ozava,  Marks Levains, Laila Saliņa 
koncertā

Laila Saliņa mūzikas varā
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Ziņa, ka Austrālijā sievietes 
zaudējot savu lielāko bagātību – 
glītumu, kļūstot līdzīgas spānieša 
Francisko Gojas raganām vai 
Baltkrievijas žīda Marka Šagalla 
skaistulēm, daudziem trimdi-
niekiem šī bija pirmā dzirdēšana 
par tādu adaptācijas likumu – 
par to, ka cilvēkam jāpielāgojoties 
videi, vienalga, gribi vai negribi.

„Un daudzi latvieši dzīvo Švābu 
Alba, dilstošā Alba sniedzamībā. 
Kas gan tur labs gaidāms?” daži 
jau uzsāka bēdāties, bet citi pie-
balsoja:

„ Kā tad! Vai nav dzirdēts, ka 
jau irst draudzības, radniecības, 
ģimenes un pat tautības saites? 
Atmīkst tikumi? Ka jau notikusi 
pielāgošanās tiem, kas ar baļķi iet 
pret zaķi, ar maisu gaismu nes, - 
kļuvuši līdzīgi septiņiem švābiem 
Paula Beitnerta gleznā?”

Pierādījums?
„Skatiet tur to blokēku. Pieejiet 

tai tuvāk vakara stundās, un tad 
jūs dzirdēsiet Dullingenas ciema 
ziņģi, ko jau dzied latvieši:

O! du edler Gerstensaft,
wie stärkst du meine Glieder.
Und wo der Dreck
am grössten ist, da schmeisst
er dich gleich nieder.
 (Brīvs tulkojums.
Ai cēlā apiņu sula,
Kā tu stiprini manus locekļus.
Un kur tā draza ir vislielākā,
Tur tā nogāž tevi no kājām.
Red.)
„No kura dzīvokļa?”
„Tā, kuŗā apmeties veterinār-

feldšeris Vērsītis.”
„Hm, hm.”
Tā uznācis virspusē kā sprun-

gulis šķidrumā vai „libido” 
Freuda analīzēs, Vērsītis kļūst 
par namatēvu šai stāstā. Un tāds 
vidus punkts, īsts demokratiskais 
centrs viņš arī bija dzīvē, jo ap 
viņu grozījās kā šoferi un viesmīļi, 
tā fotografi, virsseržanti, kārtīb-
nieki un citi piederīgie pie tās 
darba rases, kuŗa bez lielas 
gudrošanas stājas tik pie darāmā. 
Un kas vissvarīgākais! Šai sa -
biedrībai vēl nebija zudusi cilvēka 
cienīšana, vēl pieņēma par pilnu 
ikviena augstāko vēlēšanos, sap-
rotamu tā: veterinārfeldšeris tika 
dēvēts par lopārstu vai pat par 
dakteri; burtlicim Purģim krita 
iecerētais redaktora gods: teātŗa 
kostīmu šuvēja Stropa kundze te 
tika atzīta gandrīz vai par otru 
Liliju Štengeli; mechaniķis 
Lindraks, uzrunāts par inženieŗi, 
uzreiz kļuva lietišķs; kaprāļa 
Strupuma seja iespīdējās pilnat-
nes košumā, ja telpā kāds raidīja 
tādus vārdus kā leitnanta kungs... 
Neviens no viņiem arī nedomāja 
likt galvā apaušus vai sapīt kājas 
dzejnieka Spulgoņa pegazam, hā, 
vēl uzšāva tam ar aplausiem, lai 
kleperis drāžas kaut septītās 
debesīs. Vienīgi profesora Jāņa 
Endzelīna skolnieki meta greizus 
skatienus uz šo pusi, tāpēc ka 
sabiedrība ne labprāt locīja uz  -
vār  dus, bet runāja: Vērsītis kun-
dze, Stumdeklis kungs...

B   aumas par adaptāciju šai sa -
biedrībā neienāca vis pa vienu 
au   si, lai pa otru tūdaļ aizietu 
vējiem līdz. Nekā. Par tādu sva-
rīgu lietu tika runāts pie pilnām 

Tālivaldis Dangavs
glāzēm un atzīts, ka arī uz to, uz 
adaptāciju attiecināms „Tavs 
prāts lai notiek!” Jo palikt ārpus 
likuma, ir palikt ar vilka pasi. 
Tāds cilvēks kļūst jocīgāks. Kā 
žīdi vai čigāni, kas arī nespēj 
piemēroties.

Kad dzejnieks Spulgonis iemi-
nē  jās, ka tādai adaptācijai jāsāko-
ties dziļā iekšienē, pašu pazemē, 
klātesošie tūdaļ atcerējās švābu 
zemnieku pagrabus ar ābolu 
kau   dzēm aizgaldos, ar siera un 
tauku ripu stabiem no klona līdz 
griestiem, ar ļumīgiem ādas 
maisiem un desu ķekariem pie 
sijām... Garā skatīja žāvētus cūku 
vai aitu gurniņus, kuŗus noglāstīt 
roka tā vien tiecās.

„Lūk, te jāsākas adaptācijai!” 
visiem bija skaidrs.

Cits ar kleitām, cits ar smēķiem, 
cits ar bārdas dzenamām lietām 
Tūdaliņ, tagadiņ tempā aizmetās 
pa švābu zemes lielceļiem. At -
griezās elsdami pūzdami pa 
kājceliņiem pilnu kuli uz mugu-
ras vai padusē.

No sadabūtā rīkoja groziņu 
vakaru. Protams, atkal pie Vēr-
sīšiem. Un ne jau, ka pašam vai 
pašai būtu vārda diena, nē. 
Pietika ar to, ka ir sestdienas 
vakars, ārā pavēss, kurkst vardes 
un debess piķa melnumā. 

Jo Vērsīši bija tas siltums un tā 
spuldze, pret ko dodas taureņi 
no nakts dzīlēm. 

Gaŗais galds, vienīgais nomet-
nē, izskatās kā nupat apsnidzis – 
ir apklāts ar tik baltu palagu, ka 
jāiesaucas: Prieks, kur tu rodies! 
To izrotā ēdamais un dzeŗamais. 
Ap galdu pamīšām bikšainie un 
brunčainie.

Priekā! Galvas jau silst, un 
cilvēks spiežas tuvāk cilvēkam kā 
aukstumā.

Ech –
Dažu skaistu ziedu...
Priekā! 
Un acis meklē acis, lai skatieni 

iegultos tanīs, paklīrētos vai 
saskūpstītos kā dūjas.

Izšaujas kā no vulkāna spēcīgs 
„Tik krūmiņš kustējās.”

Priekā!
Roka meklē roku, lai paspiestu, 

meklē viduci, lai apskautu. 
Ceļgals sabadās ar ceļgalu, kāja 
iegulstas starp kājām... Un dzīr-
nieki it kā sakāpj vienā baļļiņā  - 
to zemapziņa saplūst kopā. Tie 
kļūst par brālību, par psīchisku 
kooperatīvu, jo sirdi var atdot ot -
ram, pestīt no briesmām, uzupu-
rēties...

Kā šo brīdi gaidījis, galdā kāpa 
„Marokas baigais”, pašu ļaužu 
tecināts. Manta stipra un droša. 
Pilnīgi pretēja visādām pļuriņām, 
kas maigas mutei, bet mušmires 
cilvēkam; otrā rītā varbūt neat-
mo  dīsies vai arī atmodīsies uz 
mūžu akls. 

Priekā! E- e – e – e -! Sīvums 
rīklē liek rīstīties pēc gaisa. 

Bet labs labu nemaitā: Priekā!
Un „Marokas baigais” šoreiz 

iemeta kā ar alu cilvēka vāli.
Reālitāte pārgāja sīrreālismā.
Sejas dubultojās. Prāts saplok 

par prātiņu, tā ka ar maisu var 
gaismu nest, ar baļķi pret zaķi iet. 
Rokām dullums grūsties nevietā: 
sprikst spiedzieni, kāds no -

krekšķinās pa aunamodei. Da -
žam birkava smagums galvā, 
citam vēderā. Bet Vērsītei sāp 
acis, tā ka jādodas kāpņu telpā, 
kur vēsāks.

„Ko vieglāku!” lūdza sievieši.
Un namatēvs arī paklausīgi lēja 

pļuriņu glāzēs.
Priekā! Un vēlreiz, un vēlreiz, 

un vēlreiz...
Tad piepeša tumsa. Vai elek-

trība apdzisusi? Nē: viens otrs 
apgalvoja, ka spuldze vēl redza-
ma. Dziestoša spuldze. Gluži sar-
kana.

„Apdzisa!” ziņoja spuldzes 
redzetāji.

„Aklums!” ievaimanājās sievi-
etes balss. 

„Ak, Kungs, akli! Akli! 
Kladzināja citas.

To dzirdēdama, Vērsīte vairs 
neatgriezās, tik kāpa zemāk. 
Kāds nāca pretim.

„Ellīt,” nācēja iečukstējās.
„Es, es pati, Pičiņ,” nokāpēja 

atčukstēja. „Nebūtu nodzēsis, 
neizmānītos.”

Vīrietis satvēra sievieti tik kāri, 
it kā tā būtu cūkas gurns, kas 
jāizdabū no švābu pagraba, un 
stiepa to uz savu vieninieka pa -
žobeli citā blokēkā. 

Uznesta un ielikta cisās, viņa 
pļāpāja: 

„Kad esmu te, vienmēr kas 
kutina smieties, ka vīrs saucas 
Vērsītis, tu – Bullītis. Kāda tur 
starpība?”

„Nekāda, mīļā, gluži nekāda, 
saldā Ellīt!”

Kamēr namamāte uzturējās 
pažobelē, aklie jau bija izdzie dā-
jušies bēŗu dziesmas, juzdamies 
it kā uz grimstoša kuģa, uz Titā-
nika, piemēram. Jau samieri-
nājušies ar likteni, viņi nu atce-
rējās, ka vēl jāizbauda dzīves 
pēdējie mirkļi. Un rokas sāka 
taus tīties pēc iekārotās, - pēc tās, 
kuŗa paklīrējās, tavu ceļgalu ie -
laida starp savējiem, ļāva rokai 
ap ņieburu aplīst, stiepa lūpas 
pretim...

Kas meklēja, tas arī atrada to, 
ar ko bija vērts kopā mirt.

Salipušus, apskāvušos, tā gais-
ma atrada uz mūžu aklos un 
tūdaļ mirstošos. Kāda nosarka, 
citas smējās, viens otrs iebrēcās 
kā kaķis, kam aste durvīs iespie-
dusies.

„Dāmas un kungi! Tautietes un 
tautieši!” namatēvs cēlās mierināt 
uzbudinātos. „Par ko jātrokš ņo?”

„Pašu lieta, tikai pašu... saku to 
kā redaktors,” ierunājās Purģis 
un beidza.

Namatēvs turpināja:
„Ziniet, es neuztrauktos, it 

nemaz neuztrauktos, ja, teiksim, 
Vērsītis kundzei piedzimtu nu, 
nu, če – bullītis! Jo labs labu 
nemaitā.” 

„Arnold, kā tu tā...” Vērsītei 
savilkās mute uz bingāšanu.

Ierunājās Muklāja kundze, 
kuŗu gaisma bija pārsteigusi gau-
žām kopā ar Stumdekļa kungu:

„Nav ko uztraukties, mīļā 
Vērsītis kundze! Cita zeme, citā-
das runas un paražas. Rīgā es vēl 
nosarku, kad uz mani kāds tā 
kārāk pablenza. Te cita padarīša-
na, Adaptācija, kā to saka, vai ne, 
Spulgonis kungs?” 

Bet uzrunātais, galvu Stropas 
klēpī, jau dzejoja:

„Viss plūst... viss aizplūst... Un 
daudzpunkts, un daudzpunkts 
kā ... spiras.”

Namatēvs pacēla glāzi un teica:
„Prozīt!”
Pārējie sekoja viņa priekšzīmei, 

Nāves malks
korī ierunādamies:

„Tur nav ko grozīt!”
Un iedzeršana turpinājās, it kā 

nekas nebūtu bijis, un arī uzdzie-
dāts tika aizsmakušām balsīm:

O! du edler Gerstensaft,
wie stärkst du meine Glieder...
1947./64.

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Patīkami uzzināt, ka sarūgtinātā 
krustvārdu mīklu minētāja ir 
pamodusies no murgainā sapņa 
(citēju pašas autores vārdus rak-
sta „Sapnis” nobeigumā laikraks-
tā Laiks Nr.7).

Esmu viena no krustvārdu 
mīk  lu sastādītājiem un manā 
ieskatā mīklu minēšana ir nevis 
latviešu valodas iemācīšanās, kā 
piemin saērcinātā lasītāja, bet 
gan vaļasprieks, izklaide, kā arī 
viena no iespējām paplašināt 
savas zināšanas, redzesloku.

Ja arī mūsu nelielajai krustvārdu 
mīklu sastādītāju grupiņai ir 
gadījies mīklā ievietot mazāk 
zināmus vārdus vai pat sveš vār-
dus, tad es jau iepriekš atvaino-
jos satrauktajai mīklu minētājai, 
jo esmu norūpējusies par viņas 
naktsmieru. Varbūt būtu vēlams 

Vēstules „Sapnis” autorei
kādu krustvārdu mīklu sastādīt 
pašai un pārliecināties, ka to 
izdarīt nav nemaz tik vienkārši, 
un velti netērēt laiku sava „mur-
gainā sapņa” izklāstīšanai?

Latvija ir iegājusi pasaulē, un 
varbūt ir laiks mīklu minētājiem 
apgūt arī svešvārdus, kā arī 
ielūkoties sinonimu vārdnīcās 
vai Akopeks izdotajā grāmatā 
„Palīgs risinātājiem”, nevis gaus-
ties.

Kāda mana paziņa reiz sacīja: 
„Ja es tādu vārdu nezinu, tad 
tāda vārda nav!” Vai tā domā arī 
raksta autore Indra Gubiņas 
kundze un Juris Pūliņa kungs no 
Kalifornijas?

Vēlot labākus sapņus un veiks-
mi mīklu atminēšanā.

Daiga Kalns 
ASV

ROBERTS  MŪKS 

Latvisks misticisms
No minerāliem līdz zvaigznēm
Ir tikai viens solis, ja vien soļo
Svētā mierā.
Tālumi izzūd, un zvaigžņu bari
Noliecas pie zemes vaiga.
Un ko zeme?
Kā debesu brūte tā ceļas augšām
Pa varavīksnas ceļu ( kopā ar visiem veļiem).
Kas tas par skatu!
Uz mata kā fantastiskā filmā!
Tikai mieru, mīļie ļautiņi,
Mieru un gabalu latviska siera!

Radīšanas mokas
Dzejot ir tas pats, kas zvejot,
Te tev noķeŗas kāda zivs, te ne.
Bet tu tupi pie galda un gaidi,
Kasies un knosies,
Liesmo un dziesti, 
Kamēr uz tava prātiņa āķa
Kāda zivtiņa pakārsies,-
Kāds vārds no debesu ezeriem
Vai – no pazemes akām.
Kritiķi to dēvē par radīšanas mokām,
Nezinot, ka tas viss
Ir tikai pa jokam,-
Aiz gaŗlaicības-
Tāpat kā Tas Kungs radīja pasaulei,
Kad viņam apnika būt vienam.

Dzeja ir tava sieva – 
Te maiga, te barga,-
Tak allažiņ svaiga
Zelta zivs
No Nekurienes smelta.
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Vizītes laikā Rīgas domes 
priekšsēža vietnieks Ainārs Šle-
sers tikās ar daudzu pasaulslave-
nu ASV kompaniju vadītājiem 
un ievērojamiem polītiķiem. Šīs 
sarunas bija ļoti sekmīgas un dos 
jaunu impulsu abu valstu eko-
nomiskajā sadarbībā.

Īpaši jāizceļ Aināra Šlesera 
tikšanās ar bijušo Ņujorkas pil-
sētas galvu un bijušo prezidenta 
amata kandidātu, ievērojamo 
ASV polītiķi Rudi Giuliani. Iz -
man  tojot Džuliāni ieinteresētību 
un pozitīvās atsauksmes par viņa 
iepriekšējo vizīti Latvijā, tika 
pārrunātas turpmākās sadarbības 
iespējas un tika izteikts uzaici-
nājums Džuliāni ar uzrunu 
piedalīties jūlijā Rīgā pilsētu 
galvu forumā.  

Tiekoties ar ASV Komercde-
partamenta valsts sekretāra viet-
nieku Eiropas jautājumos Juan 

    Ainārs Šlesers: vizīte ASV izdevusies lieliski
Verde un citām valdības amat-
personām, ASV Tirdzniecības 
kameras, Ņujorkas pavalsts Attīs-
tī  bas departamenta, stratēģisko 
pētnieku un biznesa aprindu 
pārstāvjiem, kā arī vizītes iet-
varos rīkotajos investīciju un 
uzņēmējdarbības iespēju seminā-
ros Ņujorkā, Dalasā un Vašing-
tonā Ainārs Šlesers prezentēja 
Rīgas kā reģiona tūrisma, fi -
nanču, tranzita un loģistikas biz-
nesa centra attīstības potenciālu 
un piedāvāja sadarbības iespējas 
ASV kompaniju darbībai Krievi-
jas un NVS valstu tirgos.

Tika pārrunātas iespējas turp-
māk attīstīt un paplašināt stratē-
ģisko partnerību ASV kravu 
pārvadājumos caur Rīgas ostu uz 
Afgānistānu. 

„ No ASV amatpersonu puses 
guvu apliecinājumu, ka viņus 
pilnībā apmierina Rīgas brīvostas 

serviss un ka kravu pārvadājumi 
caur Rīgu uz Afgānistānu turpi-
nāsies,” uzsvēra Ainārs Šlesers.

Aicinot ASV pusi iepazīt un 
izmantot Latvijas piedāvājumu, 
Ainārs Šlesers vizītes laikā vai-
rākkārt uzsvēra, ka „ir nepie cie-
šams mūsu labās polītiskās attie-
cības transformēt sekmīgā un 
efektīvā ekonomiskā sadarbībā”. 

Apmeklējot Rīgas sadraudzības 
pilsētu Dalasu, Ainārs Šlesers 
tikās ar Dalasas pilsētas galvu 
Tomu Leppertu un pilsētas do -
mes locekļiem un piedalījās Riga-
Dallas Sister City Committee 
rīkotajos pasākumos. Sarunā ar 
Leppertu tika panākta vienošanās 
veicināt abu pilsētu ekonomisko 
sadarbību, it īpaši loģistikas biz-
nesa jomā, un Lepperts pieņēma 
uzaicinājumu kopā ar uzņēmēju 
delegāciju jau tuvākajā laikā 
apmeklēt Rīgu.  

Ainārs Šlesers iepazinās arī ar 
Dallas / Fort Worth starptautiskās 
lidostas darbu un tās loģistikas 
kompleksa attīstības projektu, 
tiekoties ar aviokompanijas Ame-
rican Airlines vadību pārrunāja 
iespējas sadarbībā ar aviokom-
paniju airBaltic atvērt tiešos 
avioreisus starp Ņujorku un Rīgu.

„ No American Airlines vadības 
puses bija jūtama liela ieinte-
resētība atvērt tiešos avioreisus 
starp Rīgu un Ņujorku. Esmu 
pārliecināts, ka ar 2011. vai 2012. 
gadu tas arī notiks,” norādīja 
Ainārs Šlesers.

Sarunās ar kompanijas Boeing 
pārstāvjiem apspriesta iespējamā 
sadarbība ar airBaltic gan pasa-
žieŗu, gan kravu pārvadājumos 
un iespēja izveidot Rīgā lidma-
šīnas techniskās apkopes bazi. 
Bija tikšanās arī ar Ņujorkas un 
Ņūdžersijas ostu pārvaldes pār-

stāvjiem.
Savukārt tiekoties ar Lasvega-

sas pilsētas galvu Oskaru Gud-
menu, tika pārrunātas Rīgas kā 
potenciālā Ziemeļeiropas reģiona 
konferenču un izklaides biznesa 
centra loma un stratēģiskās 
priekšrocības un saņemts polī-
tisks atbalsts sadarbības projek-
tiem ar Rīgu. Gudmens arī iztei-
ca gatavību apmeklēt Rīgu kopā 
ar iespējamiem uzņēmējdarbības 
partneriem.                                                                                                                

Ainārs Šlesers tikās arī ar 
pasaulē vadošo izklaides biznesa 
kompaniju Sands, MGM, Stations 
Casinos u. c. īpašniekiem un 
vadī  tājiem un, ievērojot Latvijas 
stratēģisko ģeografisko izvieto-
jumu un aptverošo valstu tirgus 
potenciālu, panāca viņu ieinte-
resētību par iespējamu projektu 
attīstību Rīgā.

Rīgas domes Sabiedrisko 
attiecību nodaļa

 Šā gada 27. februārī St. 
Pētersburgas Latviešu biedrībā 
ieradās Kanadas Broka univer-
sitātes asociētais profesors Juris 
Dreifelds, kuŗš speciālizējies po -
lītiskajās zinātnēs un labi pārzina 
dažādus jautājumus Krievijā un 
valstīs, kuŗas atguva neatkarību 
pēc Padomju savienības sairša-
nas. Protams, viņam ir pastipri-
nāta interese par procesiem tieši 
Lat vijā. Ar savām zināšanām un 
secinājumiem viņš bija priecīgs 
dalīties ar St. Pētersburgas latvie-
šiem. Florida viesi sagaidīja ar 
lietu un šim apvidum neparastu 
vēsumu, taču klausītāju pilnā 
zāle radīja siltu gaisotni. 

 Priekšlasījuma nosaukums 
„Vai Latvijai ir cerības izkulties 
no „dižķibeles”?” bija ieinteresējis 
kuplu klausītāju pulku, un visi ar 
interesi klausījās katru lektora 
vārdu. J. Dreifelds vispirms deva 
ieskatu par to, kā Latvija nonāca 
šībrīža krīzes apstākļos, kas vain-
ojams, ka krize Latvijā varbūt 
vairāk izjūtama nekā citās valstīs. 
Pēc tam viņš izteica vairākas 
domas par to, kas turpmāk būtu 

Latvijas „dižķibeles” jautājumi un atbildes

valstī darāms, lai stāvoklis uzla-
botos. Pie viena runātājs secināja, 
ka pašreizējā valdība Valža Dom-
brovska vadībā ir izdarījusi no -
zīmīgu darbu, lai Latvija no 
valsts, kas tika uzskatīta par ban-
krota priekšā esošu, iekļūtu gan-
drīz paraugbērna statusā, par ku -
ŗu tagad runā kā par labu piemēru 
citām krizes situācijā nonākušām 
valstīm. Profesors sava priekš-

.
Pateicības ziedi pēc uzstāšanās.

lasījuma beigās ļāva klausītājiem 
manīt zināmu optimismu par 
Latvijas nākotni, vien   laikus norā-
dot, ka pašiem Latvijas iedzīvo-
tājiem vairāk jārū   pējas par savu 
zemi un pašu labklājību, nevar 
visam pagriezt muguru un dot-
ies pasaulē meklēt laimi. 

 Pēc tam, kad Juris Dreifelds 
bija beidzis savu lasījumu un tam 
bija veltīti sirsnīgi aplausi, runā-

tājs nonāca jautājumu krust-
ugunīs. Jautājumi nāca no visām 
pusēm un tie bija ļoti dažādi, kas 
liecināja, ka Floridas latviešiem 
nav vienaldzīgi procesi Latvijā. 
Tā paredzētais stundu gaŗais 
sarīkojums izvērtās gandrīz div-
tik gaŗš. 

 Floridieši Juri Dreifeldu pazīst 
ne tikai kā politikas pārzinātāju, 
bet arī kā cilvēku, kuram patīk 

dziedāt, tāpēc laikus bija pado-
māts, lai pēc oficiālās daļas pie 
kafijas tases varētu notikt sadzie-
dāšanās. Ilmārs Dzenis ar akorde-
onu uzdeva balsis, Pēteris Ozols 
ar ģitaru piespēlēja ritmu, un 
Latviešu biedrības zāle tika pie-
skandināta ar vecām, labām, ska-
nīgām dziesmām. „Dižķibeles” 
jautājuma apspriešana beidzās 
uz gaišas nots.

Juris Dreifelds skaidro krizes cēloņus Latvijā

     Mums  ir  jābūt pārliecinātiem 
par  sevi, savu  valsti.  Pozitīva 
attieksme  ir pirmais  noteikums 
mērķu  sasniegšanā. To veiks  
Vie     notība  ar  mūsu  visu palīdzī-
bu, šajās 2. oktobŗa vēlēšanās  
Latvijā  iegūstot  52 deputātu vie-
 tas.  Daudziem cilvēkiem tas iz -
klausīsies varbūt pat  neiespējami,  
bet tad  kāpēc lai  to  nesasniegtu.  
Ja  būsim  gudri un  mums  būs 
polītiskā un  morālā griba,  to  
sa  sniegsim.

Ceļā uz  šo mērķi tik ļoti  palī-
dzēja un  palīdzēs  bijušā  laik-
raksta Diena  redaktores un Lat-
vijas  Tautas  frontes informācijas  
nodaļas vadītājas  Sarmītes  Ēler-
tes viesošanās  ASV  no 18. līdz  
25.  februārim, tiekoties un  uzru-
nājot  tautiešus. Šī ieinterisētība 
un  personiskais kontakts ar tau   -
tiešiem ir svarīgs un  nozīmīgs, 
lai  sāktu  atgūt uzticību demo-
krātiskam  polītiskam  procesam 
Latvijā.   

S. Ēlerte tikās ar  latviešu  sa -
bied  rību Čikāgā, Milvokos, Mi -
neapolē  un  Sietlā, referējot par  

Vienotībai būs   52  deputāti!
tematu - “Latviešu  identitāte, 21. 
gadsimtā ieejot. Krizes parbau-
dījumi un Saeimas vēlēšanas.” 
Apmeklētāju skaits  bija  šāds:  
Či   kā   gā - 40, Milvokos - 60, Mine-
apolē - 80 un Sietlā - 40.  Sabied-
rība viņu uzņēma ļoti pozitīvi ar  
apņemšanos piedalīties vēlēšanās 
visplašākā  veidā un  mērogā, jo 
arī ārzemēs dzīvojošie LR  pilsoņi 
visumā diemžēl ir  bijuši kūtri 
balsotāji.  Te  Latvijas  valdība, 
Sa    ei  ma, Ārlietu ministrija, Cent-
rā  lā vēlēšanu komisija līdz  šim 
nav uzrādījusi lielāku intresi par 
LR  pilsoņiem ārzemēs. Tiesa -  
runājuši  daudz, bet vienmēr  
esam sastapušies ar  visāda  veida 
šķēršļiem.  

Visi  ir jāaicina kopēja  darbā. 
Un to  jau ir  sākusi Sarmīte Ēler-
te. Noteikti viņai būs sekotāji, kas  
šajos mēnešos pirms vēlēšanam 
apmeklēs daudzus latviešu  cen-
trus un kopienas ārzemēs.  Mums 
ir vajadzīgs un nepie  cie šams per  -
soniskais kontakts, dzīvais  vārds. 

Ar Dr. Juŗa Plēsuma iniciātīvai, 
Dr. Jāņa Dimanta un  Dr.  Jāņa  

Robiņa atbalstam. Sarmītes  Ēler-
 tes  viesošanas ASV  tika at  bals-
tīta un    maksimāli veicināta jau 
iepriekš  minetās  pilsētās. Minea-
polē viņu lidostā sagaidīja  Dr. 
J.Dimants, to tūdaļ aizveda uz 
Gunāra un Rutas Bekeru  mā  -
jām, kur  bija pulcējušies grupa  
latviešu  aktīvistu, jo  visiem bija 
vēlēšanās  tikties  ar  ciemiņu. 

Abi  ar Sarmīti Ēlerti  pieda-
lījāmies dievkalpojumā. Pēc tā 
lejas zālē cilvēki  pulcējās uz  
paredzēto referātu, ko ieskaņoja 
skaņu  lentē, video un Scype  
raidījumā  tautiešiem  austrumu  
krastā - Ivara  Zemmeļa izkār-
tojumā. Draudzes  dāmas  ar 
Lat   viešu organizāciju apvienības 
Minesotā (LOAM)  dāmam  pie-
dā  vāja  kafiju ar uzkodām.  Sa -
nāksmi vadīja  Dr. J. Dimants,bet  
Dr. J.Plēsums īsi iepazīstinaja ar 
tālo  ciemiņu  no  Latvijas -  Sar-
mīti Ēlerti. Sekoja  Sarmītes Ēler-
tes  referāts, kam klātesošie seko-
ja uzmanīgi  un vērīgi, pēc  refe-
rāta klātesošie vēl ilgi un  sirsnīgi 
sarunājās  ar  ciemiņu.

“Latvijai šobrīd visvairāk ir 
vajadzīgs Stiprais stāsts -  lielais  
tautas  stāsts, kas  izskaidro noti-
kušo, sakārto  atmiņas  un noti-
kumus, izskaidro cēloņsakarības 
- un Pilsoniskais  ideālisms, lai  
labāk sadarbotos  savā starpā un 
labāk pārvaldītu  savu  valsti. 

 

Lat  vija mums  ir nodota lietošanā 
uz īsu  brīdi. Mums Latvijas  val-
sti jāatstāj nākamajām paaudzēm 
labā kārtībā. Tā vēl daudziem 
pēc  mums būs  vajadzīga,”  ar 
šādiem  vārdiem savu  referātu 
nobeidza  Sarmīte Ēlerte.       

Jānis  J. Dimants,  Jr., M.D.

Ciemošanās Mineapolē, no kreisās: Dr. J. Robiņš, Dr. J. Plēsums, 
Sarmīte Ēlerte, Dr. J. Dimants
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Vienna, March 4 – The resi-
dents of Kaliningrad are protest-
ing because they would like to live 
as well as their neighbors in Poland 
and Lithuania, a motivation many 
in Moscow find it difficult to fath-
om because many Russians view 
Eastern Europe as poor in com-
parison to themselves, according 
to a Moscow analyst.

 In an interview posted on the 
“Svobodnaya pressa” portal today, 
Vladimir Pribylovsky, president of 
the Panorama Information and 
Research Center, says that the 

ZIŅAS NO ASV VĒSTNIECĪBAS

Pols Goubls (Paul Goble)

Window on Eurasia: Kaliningraders Want to Live Like Poles or 
Lithuanians, Moscow Analyst Says

The official U.S. Census, which 
is conducted every ten years and is 
described in Article I, Section 2 of 
the U.S. Constitution, calls for an 
accurate count of people living in 
the United States and is used as a 
gauge in the allotment of each 
state’s seats in the House of 
Representatives and in the 
allocation of funds to citizens in 
need. The first official Census was 
conducted in 1790 under Thomas 
Jefferson, who was the Secretary 
of State. That census, taken by U.S. 
marshals on horseback, counted 
3.9 million inhabitants. Since that 
time, the Census has been 
conducted every ten years.  

While participation is safe, a 
certain level of caution is necessary 
when divulging personal 
information.  Citizens need to 
clearly differentiate legitimate U.S. 
census employee communications 
from fraudulent activity. 

It’s important for people to be on 
guard against predatory individuals 
and organizations who piggyback 
on official US Census activities 
with their own copy-cat schemes 
to solicit private information.  As 
the Chief Security Officer of 
America’s leading physical security 
services company, I believe it is 
vital to ensure that the American 
public understands the importance 
of participating in the U.S. Census 
while not becoming victimized by 
con-artists.  

The Census Bureau seeks to 
determine household infor mation 
pertaining only to the occupants’ 
age, address, phone number, 
gender, race, birth-date and 
marital status and whether you 
own or rent your home.  You can 
view the questions at: http://2010.
census.gov/2010census/how/
interactive-form.php, although no 

Avoiding U.S. Census Scams
By Tom Browning

census information will be taken 
via the Internet.  Information 
requested beyond the information 
on this form is likely being 
perpetrated by scam artists. 

The Census Bureau employs 
thousands of trained Federal 
employees to conduct surveys in 
person, over the phone or via the 
U.S. mail.  Requests for Census 
information will be labeled from 
the U.S. Census Bureau as “Official 
Business of the United States.”  A 
notice from the Census Bureau 
will be mailed prior to receiving 
forms, phone calls or visits from 
Census workers. Americans will 
be asked to complete and mail 
back the 10-question census form 
when it arrives in mailboxes 
around March 15-17 2010. 

The following tips will help you 
recognize fraudulent activity or 
unofficial data collections to keep 
predators at bay while ensuring 
your valid participation in the 
important census process:

Don’t Get Social – The U.S. 
Census does not request your 
social security number so do not 
divulge this information to anyone 
claiming to be a U.S. Census 
representative.

Avoid Phishing Trips –  The U.S. 
Census is not conducting any 
surveying via the Internet so any 
emails or other electronic 
communications received are 
fraudulent “phishing trips” that 
should be immediately reported as 
spam and deleted.  “Phishing” is 
the unlawful practice of attempting 
to acquire private information 
such as usernames, passwords, 
social security numbers, bank 
account and credit card details by 
masquerading as a trustworthy 
person or organization in an email 
or via instant messaging.  Often 
the “phishers” direct you to enter 
this private information at a fake 
web site that looks almost uniform 
to the legitimate one.  

Don’t Pay Cents (or Dollars) for 
Census – The Census Bureau 
never asks for money or a donation.  
Steer clear of anyone purporting 
to be with the Census Bureau that 
asks for monetary donations.  

Similarly, the Census Bureau will 
not request passwords or access to 
bank accounts, credit cards and 
other financial information. 

Be an ID Watchdog – If a census 
worker visits your home, ask for 
identification.  It is the duty of 
every U.S Census employee to 
provide their identification to 
every person that is being visited. 
All Census workers carry official 
government badges marked with 
their name.  A Census taker will 
never ask to enter your home.  The 
representative can provide you 
with supervisor contact 
information.  You can also call the 
regional office phone number for 
verification or the Census Bureau 
call center at 1.800.923.8282.

Civility is Central to Census – 
U.S. Census employees are 
educated to be civil with every 
citizen or non-resident that they 
contact.  If you come across an 
official who is acting in an 
intimidating or aggressive manner, 
you have the right to refuse to 
divulge information and to report 
this person to the authorities. 

Census workers are bound by 
law to keep your information 
confidential and are not permitted 
to share it with anyone.  If you 
prefer not to share your information 
in person, complete and return 
the form you receive by mail from 
the U.S. Census Bureau.

For more information, visit the 
United States Census at 
www.2010census.gov and the 
Better Business Bureau at www.
bbb.org.  

About the author:  Tom 
Browning is Chief Security Officer 
and Vice President of Compliance 
at AlliedBarton Security Services, 
www.alliedbarton.com, the 
industry’s premier provider of 
highly trained security personnel 
to many industries including 
commercial real estate, higher 
education, healthcare, residential 
communities, chemical/petro-
chemical, government, manufac-
turing and distribution, financial 
institutions, and shopping 
centers.

protest movement in that non-
contiguous region reflects the 
awareness of everyone there that 
they live worse than residents of 
Poland and Lithuania (svpressa.
ru/politic/article/22032/).

 While there have been 
demonstrations in various parts of 
Russia in recent months, those in 
Kaliningrad have attracted 
attention not only because of their 
size, continuity, and increasing 
organization but also because that 
region in the minds of most 
Russians is anything but the 
poorest part of the country.

 But Kaliningrad residents 
compare their situation, the 
Moscow analyst says, not with the 
rest of Russia but rather with that 
of their two neighbors, Poland and 
Lithuania, where “people live 
better than they do,” where the 
economic crisis has not had the 
same impact on incomes, and 
where “there is no arbitrariness” 
by the authorities.

 When Kaliningraders make 

such comparisons, which are 
seldom drawn by other Russians, 
they increasingly ask themselves 
why they cannot live as well as 
their neighbors. “And for them,” 
Pribylovsky says, “it is perfectly 
obvious why: the governor is bad 
and the Kremlin runs our affairs 
badly as well.” 

 In short, he says, “the 
Kaliningraders want to live just 
like the Poles do.” And to that end, 
they are prepared to demonstrate 
and to form alliances among 
various parties and groups to press 
their case, actions that challenge 
Moscow not only directly but also 
as a model for people in other 
parts of the Russian Federation.

 The real test for the 
Kaliningraders is ahead, not so 
much concerning their ability to 
get people to come into the streets, 
Pribylovsky says, but rather 
whether the organizational unity 
they have declared will stand up. 
The prospects for that are less 
good. If things quiet down, the 

newly declared unity will probably 
break down.

 But if the meetings continue, 
then, it is possible that “a temporary 
unity will be maintained in the 
ranks of the opposition forces.” 
That makes the course of events 
over the next several weeks critical. 
The powers that be will try 
everything, including threatening 
those who participate in protests, 
to end the wave of demonstrations.

 In Pribylovsky’s opinion, 
however, “the demonstrations will 
continue and not only in 
Kaliningrad,” although “this does 
not mean that they will go without 
interruption.” Things will quiet 
down in the summer but they are 
likely to resume with new force in 
the fall. And they are likely to be 
centered on two cities at opposite 
ends of Russia, Kaliningrad and 
Vladivostok 

As far as Governor Georgy Boos 
is concerned, Pribylovsky suggested 
that he is neither especially bad 
nor especially good. Instead, his 

administration is about average, 
including in terms of corruption, 
and that if he were in charge of 
any oblast “which was not located 
next to Europe, he would be 
coping with his responsibility in a 
completely calm way.”

Unfortunately for him, Priby-
lovsky continues, Kaliningrad is 
not one of those, but the problems 
Boos and Moscow are having now 
do not mean that he is going to be 
removed. He is Putin’s man and 
Putin as long as he has the power 
is not going to sack him, especially 
in the face of public pressure.

But the political system could 
change, the Panorama analyst 
says. The removal of 17 MVD 
generals is a hint. And when 
governors who have angered the 
population in the regions where 
they are posted begin to be fire, 
“this will be an indicator that 
something is changing at the top, 
in the first instance, in the relations 
of the power functions of 
Medvedev and Putin.”

ASV Valsts departamenta Iz -
glītības un kultūras lietu biroja 
rīkotajā konkursā Exchanges 
Connect uzvarējis 25 gadu vecais 
Gints Amoliņš ar videoklipu par 
atkritumu šķirošanas un pār-
strādes nozīmi.  Starp konkursa 
uzvarētājiem ir arī mākslinieki 
no Brazīlijas un ASV.

Ar uzsaukumu ,,Maini savu 
klimatu, maini pasauli!” konkursa 
rīkotāji aicināja iesniegt  līdz 
divām minūtes gaŗu 
videomateriālu, kuŗā būtu atain-
ots, kā ar nelielu ieguldījumu 

Vai visiem ceļotājiem, kuŗi 
dodas uz ASV, 

jāreģistrējas ESTA? 
ASV vēstniecība atgādina, ka 

Latvijas pavalstniekiem pirms 
došanās uz ASV jāreģistrējas 
Elektroniskajā ceļošanas atļauju 
sistēmā (ESTA).  Personām, ku -
ŗas nebūs saņēmušas ESTA at -
ļauju, aviopārvadātāji atteiks 
iekāp  šanu lidmašīnā ceļojumiem 
uz ASV.

ESTA ir bezmaksas, automa-
tizēta sistēma, ko izmanto, lai 
noteiktu ceļotāju tiesības doties 
uz ASV, izmantojot Bezvīzu pro-
grammas priekšrocības.

ASV vēstniecība iesaka iesniegt 
pieprasījumus ESTA, tiklīdz sāk 
plānot ceļojumu. Pieprasījumi 
ESTA tiek apstrādāti 72 stundu 
laikā kopš iesniegšanas brīža. 

Latvijas un citu ASV Bezvīzu 
programmas dalībvalstu pavalst-
niekiem, kuŗiem ir derīgas tūris-
ma vai uzņēmējdarbības vīzas, 
nav jāreģistrējas ESTA. Ceļotā-

jiem, kuŗi nekvalificējas ceļošanai 
bez vīzas vai ir saņēmuši ESTA 
atteikumu, jāpieprasa ASV vīza. 

Informācija par ASV vīzām un 
Bezvīzu programmu atrodama 
tīmeklī: http://travel.state.gov/. 
Informācija latviešu un krievu 
valodā: http://riga.usembassy.
gov/  Pieprasījuma iesniegšana: 
OLE Object: Picture (Device 
Independent Bitmap). 

ESTA atļaujas saņemšanai 
jāreģistrējas tīmeklī: https://esta.
cbp.dhs.gov/ 

Latvija kļuva par ASV Bezvīzu 
programmas dalībvalsti 2008. 
gada 17. novembrī. Līdz šim 
vairāk nekā 10 000 Latvijas paval-
stnieki izmantojuši iespēju ceļot 
uz ASV bez vīzas, dodoties 
atvaļinājumā vai komandējumā.

ASV vēstniecība Rīgā, Preses 
un kultūras nodaļa

Latvietis uzvar ASV Valsts 
departamenta rīkotā 

videokonkursā
iespējams pozitīvi ietekmēt 
globālo klimatu.

Gints Amoliņš strādā par ār -
zemju ziņu korespondentu radio. 
Kopš studiju  laikiem viņš kopā 
ar domubiedriem uzņem īsfil-
mas. 

Vairāk par konkursu var uz -
zināt un Ginta Amoliņa iesniegto 
videoklipu iespējams noskatīties: 
http://connect.state.gov/?xg_
source=msg_mes_network

ASV vēstniecība Rīgā, Preses 
un kultūras nodaļa
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Jāņa Bieriņa piemiņas fonda 
(JBPF) valde 2010. gadā gads-
kārtējo balvu (1500 ASV dolaru) 
nolēma piešķirt Jurim Žagari-
ņam, novērtējot viņa ieguldīju-
mu žurnāla Jaunās Gaitas izdo-
šanā. Jāņa Bieriņa piemiņas 
fonda balvu piešķiŗ kopš 1997. 
gada, tās saņēmuši izcili kultūras 
darbinieki – Baiba Bredovska 
par darbu XIII Kanadas latviešu 
Dziesmu svētku rīkošanu Ha -
miltonā, dzejniece Sarma Muiž-
niece-Liepiņa, mutvārdu projek-
tu vadītāja Mai ja Hinkle u. c.

Žurnāls Jaunā Gaita iznāk jau 
55 gadus. Nupat klajā nācis 2010. 
gada pavasaŗa, 260. numurs. 
Kopš 2008. gada decembŗa, 255. 
numura, galvenais redaktors 

Atzinība Jaunās Gaitas galvenā redaktora
 vietniekam Jurim Žagariņam

Rolfs Ekmanis ar palīgredaktoru 
Juri Žagariņu kopā veido intere-
santu rakstu un illustrāciju dator-
salikumu. Agrāk žurnāla lappu-
ses tika līmētas uz gaismas galda. 

Juris Žagariņš kopš 1994. gada 
piedalās tīmekļa vēstkopā Sveiks. 
Interesantākās sarunas var izlasīt 
Jaunās Gaitās nodaļā Kiber-
kambaris: Ziņas un neziņas no 
tīkliem un tīmekļiem. Jaunākajos 
žurnāla numuros varam iepazī-
ties ar uzskatiem par pensijām 
Latvijā ekonomiskās krizes aps-
tākļos, dažādu Latvijas iedzīvotā-
ju lojālitāti varbūtējā Latvijas-
Krievijas sadursmē, kad un kā 
var mainīt tautību. Sarunās pie-
dalījušies pazīstami cilvēki: 
Gundars Ķeniņš-Kings, Ausma 

Ābele, Juris Kaža, Andrievs 
Ezergailis.

Juris Žagariņš veido JG mājas-
lapu http://zagarins.net/JG Tajā 
var apskatīt visus 1955. -2010. 
gada JG numuru vākus un izlasīt 
gandrīz visus šajos numuros 
publicētos dzejoļus un prozas 
darbus, kā arī visus 1955. -1969. 
gada žurnālu rakstus. J. Žagariņš 
turpina darbu, lai ieskenētu 
nākamo gadu žurnālu saturu. 
Par tiem īpaši liela interese ir 
Latvijā. 

Jānis Bieriņš (1908-1987) bija 
ilggadējs Jaunās Gaitas atbildīgā 
redaktora Laimoņa Zandberga 
vietnieks. Kopš 1997. gada Bieri-
ņa fonda pamatkapitālu papildi-
na arī ziedojumi Laimoņa 

Zandberga piemiņai; apsaimnie-
kotājs ir Latviešu fonds. Nav 
šaubu, ka Jānis Bieriņš un 
Laimonis Zandbergs augstu 
novērtētu Juŗa Žagariņa darbu. 

JBPF balvu piešķirs arī 2011. 
gadā. Iespējamu kandidātu vār-

dus un motīvāciju var sūtīt 
Jaunās Gaitas redakcijai, 23 
Markland Drive, Toronto, ON, 
M4C 1M8, Canada.

Jāņa Bieriņa piemiņas fonda 
valdes priekšsēdis 

Juris Zommers

Losandželosas latviete  Dace 
(Diane) Mauče Citrona ir 
asociētā direktore dr. Elija 
Goldsteina 1980. gadā Ņujorkā 
dibinātā, viņa mātes R. M. Alde-
nas vārdā nosauktā pētniecības 
laboratorijā, ko gadu vēlāk pats 
dibinātājs pārcēla uz Santamo-
nikas pilsētu  Dienvidkalifornijā  
(R. M. Alden Research Laboratory 
in Santa Monica). Šajā labora-
torijā Dace Citrona strādā kopš 
1984. gada. Šogad viņa ievēlēta 
par Amerikas mikrobiologu 
apvie nības Dienvidkalifornijas 
noda ļas prezidenti (The Southern 
California Branch of the American 
Society for Microbiology – SCASM). 

D. Citrona guvusi ievērību ar 
pētījumiem par baktērijas 
Clostridium difficelle izraisītās 
slimības novēršanu, šīs baktērijas 
nejūtību  pret medikamentiem, 
kā arī baktērijas izdalīšanu un 
augšanas kinētiku. Viņa ir viena 
no ievērojamākiem ASV mikro-
biologiem anaerobo baktēriju 
pētniecībā (par anaerobām sauc 
baktērijas, kas vairojas bez skā-
bekļa; grieķu: an - bez, aeros - 
gaiss), pievērsusies fenoti pis-
kām, bioķīmiskām, molekulārām 
baktēriju jūtības noteikšanas 
metodēm, antibakteriāliem far-
makodinamiskiem pētījumiem, 
pētījusi baktēriju izdzīvošanu 
mēģenēs, in vitro, un klīnisko 
paraugu transporta iespējas. Viņa 
vada praktiskos darbus anaerobo 

baktēriju noteikšanā, izmantojot 
jaunākos zinātniskos sasniegu-
mus pasaulē. 

Dace Citrona aprakstījusi jau-
nas baktērijas, piemēram, 
Fusobacterium canifelium, 
kādas atrod cilvēku organismā 
pēc suņu un kaķu kodumiem. 
Pētniecības laboratorijā atklātā 
baktērija Clostridium citronae  
nosaukta Daces vārdā. Šī bak-
tērija ieperinās resnajā zarnā un 
kopā ar citām baktērijām var 
izraisīt sastrutojumu, ko novērš, 
izdarot operāciju un dodot anti-
biotikas, kuŗas pētī, ražo un 
pārbauda turpat laboratorijā.

SCASM dibināta 1936. gadā, 
kopš tā laika apvienībai bijuši 52 
prezidenti. Patlaban tajā ir vairāk 
nekā 700 biedru, kuŗu dzīvesvieta 
Dienvidkalifornijā ir no Santa-
bar baras līdz Meksikas robežai. 

1992. gadā no 24. līdz 26. 
jūlijam Losandželosas piepilsētā 
Marinadelrejā (Marina del Rey) 
notika pirmais Anaerobo baktē-
riju un to izraisīto infekciju 
pētnieku  kongress ASV, un tajā 
nolēma dibināt Anaerobe Society 
of the Americas, Inc. Ik pa di viem 
gadiem šī Kalifornijā reģis trētā 
bezpeļņas apvienība rīko visas 
pasaules pētnieku, zinātnie ku, 
klīnisko darbinieku, laboratoriju 
zinātnieku kongresu, kuŗā dalās 
savos  pētījumos par anae ro  bām 
baktērijām. Nākamais, 10.  kon-
gress, notiks šogad no 7. līdz 10. 

Dacei Maučei Citronai piešķirts apbalvojums par 
mūža ieguldījumu baktēriju pētniecībā

jūlijam Filadelfijā, un tajā Dacei 
Citronai pasniegs izcilo apbalvo-
jumu. Anaerobās baktērijas  var 
izraisīt dažādas bakteriālas sa -
slim     šanas, ja no  kļūst ķermeņa 
sekrētos (asinīs, limfā) vai ievai-
notos audos. Vairāk tās sāka pētīt 
aizritējušā gadsimta 60. gados.

Mikrobioloģija  (no grieķu 
mikros – mazs, bios – dzīve un 
logos – mācība) ir zinātnes noza-
re, kas pētī mikroorganismus. 
Galvenokārt mikrobiologi pētī 
baktērijas, rauga un pelējumu 
sēnītes un vīrusus.

 Drēbju tirgotājs Nīderlandē 
Antonijs van Lēvenhuks (1632-
1723) bija pirmais cilvēks pasau-
lē, kas ar paša konstruētu mikro-
skopu 1676. gadā novēroja un 
aprakstīja baktērijas un raugus. 
Viņam radās daudz sekotāju, un  
tagad mikrobiologi savos saietos 
par baktērijām runā, it kā būtu 
tajās iemīlējušies un tā vien šķiet, 
ka viņi nevar vien sagaidīt, kad 

atkal tiks pie mikroskopa, lai 
aizrautīgi pētītu citiem neredza-
mo sīkbūtņu pasauli, kas esot 
bezgala krāšņa – reizēm atgādi-
not kaleidoskopa ornamentus vai 
abstraktas gleznas. Mikrobio lo-
giem labi jāzina bioloģija, ķīmi-
ja, matēmatika, arī fizika. Stu-
den  tiem pēc mācību beigām 
paveŗas plašs darba lauks –  pār-
tikas mikrobioloģijā, medicīnas 
mikrobioloģijā, farmācijas mik-
robioloģijā un citās. 

Mikrobioloģes profesiju Dace 
likumsakarīgi izvēlējās jau agrā 
jaunībā. Viņas māte Marija Mau-
če strādāja Sietlas bērnu slimnī-
cas  laboratorijā, un meita, vēl 
mācoties vidusskolā, vasarās 
mātei palīdzēja, darot vienkāršus 
darbus. Dacei bija 17 gadu, kad 
viņu uzaicināja strādāt mikro-
bioloģijas laboratorijā par palī-
dzi. Absolvējusi Vašingtonas 
universitāti, 1970. gadā viņa 
dabūja darbu veterānu slimnīcā 
Losandželosā, kur strādāja divus 
gadus, pētot nieru infekciju izrai-
sītājus. Divi gadi pavadīti Bāzelē, 
Šveicē, strādājot pētniecības in -
sti  tūtā. Atgriezusies Losan dže -
losā, Dace atkal pievērsās infek-
cijas slimību pētījumiem. 

Dace iesaka pārāk nebaidīties 
no baktērijām, neskriet ik pa 
piecām minūtēm mazgāt rokas, 
jo no milzīgā baktēriju daudzu-
ma tikai mazākā daļa ir patoge-
nas, augu, dzīvnieku vai cilvēku 

infekciju slimību ierosinātājas.  
Daci Citronu nereti aicina vie-

soties citu valstu Mikrobioloģi-
jas biedrībās, pērn viņa lasījusi 
lekciju Helsinkos, reiz Ungārijā 
iepazinusies ar kollēgu Ritu 
Traumani no Latvijas un kādā no 
ciemošanās reizēm dzimtenē 
Rīgas Stradiņa universitātes 
mācībspēku Jutu Kroiču. Aprīlī 
Dace piedalīsies mikrobiologu 
kongresā Kolumbijā un pēc tā 
centīsies apskatīt šo valsti, jo 
ceļošana ir viens no viņas vaļas-
priekiem. Laboratorijā bieži vien 
jāstrādā līdz vēlam vakaram, 
taču Dace cenšas atlicināt laiku, 
lai noskatītos labu filmu, viņa ir 
dabas aizsardzības organizācijas 
Sierra Club  biedre, piedalās tās 
rīkotajos pārgājienos, viņai patīk 
neparasti ēdieni. Dace Citrona 
un viņas māsa Lisa Edmonsone 
ir Dienvidkalifornijas vanadžu 
kopas locekles, viņas bieži ap -
meklē sarīkojumus, it īpaši teātŗa 
izrādes, latviešu namā.  Māte 
Marija Mauče abas paspēja aiz-
vest uz Vērgali, Kurzemē, kur  
viņai pirms Otrā pasaules kaŗa 
bija aptieka, parādīja slimnīcu, 
kuŗā meitas dzimušas – tas bijis 
neaizmirstams piedzīvojums.

Dace atzinās, ka ir ļoti laimīgs 
cilvēks, jo darbs viņai  nenozīmē 
tikai iztikas līdzekļu pelnīšanu, 
bet gan sagādā vislielāko ganda-
rījumu un piepildījumu.

Astra Moora

Izlasījusi laikrakstā, ka iznāku-
si Ilzes Bērziņas grāmata Portrait 
of a Latvian Beauty, biju priecīgi 
pārsteigta. Ar Ilzes vecākiem 
Voldemāru un Ilzi Henrietu (dzi-
musi Beldava) Bērziņiem iepazi-
nos pēc viņu  pārcelšanās no 
Montrealas uz dzīvi Otavā. Mani 
ļoti interesē mūsu izkaisītās tau-
tas likteņi un jau sen domāju, ka 
pašai būtu kas jāuzraksta bēr-
niem par mūsu ģimenes gaitām.  
Taču tālāk par nodomu neesmu 
nekur tikusi. Tāpēc cerēju gūt 
kādu iedvesmu, iepazīstoties ar 
Ilzes Bērziņas grāmatu. Esmu 
lasījusi viņas agrāk rakstītos kri-
minālromānus, taču šī grāmata 

Iedvesmīgs dzīvesstāsts
ir pilnīgi citāda. Uzmanību pie-
saistīja skaistā fotografija uz grā-
matas vāka. Mēdz gan teikt, ka  
grāmatu nevar vērtēt pēc tās 
vāka, taču šoreiz vilties nenācās. 

Rakstniece ir laimīga, jo viņai 
bija tēva bēgļu dienu dienasgrā-
matas, kā arī saglabājušās dau-
dzas to laiku fotografijas. Šī grā-
mata ir patiess mīlestības stāsts. 
Ilzes Bērziņas māte ļoti mīlēja 
savu vecvecāku lauku mājas 
,,Bēķus” netālu no Talsiem, un 
autore tās apraksta ar dziļu sir-
snību.  Dodoties bēgļu gaitās, 
vecāki izjuta mīlestību un sāpes 
par zaudēto tēvzemi. Kas viņiem 
palīdzēja sāpes pārciest? Būdami 

agronomi, viņi spēku un izturību 
guva dabā. Grāmata atklāj mūsu 
tautas sīkstumu un spēju izdzī-
vot visgrūtākajos apstākļos – gan 
bēgļu nometnēs Vācijā, gan sāku-
ma gados pēckaŗa Kanadā.

Lasot Ilzes Bērziņas grāmatu, 
atcerējos savu vecāku stāstīto par  
skaisto kultūrālo pirmskaŗa Rīgu, 
viņu studiju laiku, idilliskajām 
vasarām laukos, radu labestību 
un gādību.  Mums visiem ir 
daudz kā kopēja un daudz kā 
atšķirīga, ikviena stāsts ir savda-
bīgi interesants. 

Ilzes vecāku pēdējā atdusas 
vieta ir Latvijā, mātes iemīļotajos 
,,Bēķos”. Grāmata Portrait of a 

Latvian Beauty  ir 
skaists  piemineklis 
vecākiem, paliekoša 
vērtība pēctečiem 
šajā kontinentā. 
Vien   laikus tas ir 
mūsu likteņstāstu 
spožs mozaīkas ga -
baliņš. Vienas ģime-
nes stāsts ir daļa no 
mūsu tautas kopējā 
stāsta.

Ligita Galdiņa

Ilze Henriete 
un Voldemārs 

Bērziņi
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Valsts prezidents Valdis Zatlers 
nosūtīja Saeimai otrreizējai caurlūkošanai 25. februārī pieņemtos 

grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā. Grozījumos pare-
dzēts 1. septembrī aizliegt gradīgo dzērienu tirdzniecību gan veikalos, 
gan restorānos un viesnīcās. Prezidents lūdz Saeimu, caurlūkojot gro-
zījumus, pirmām kārtām  izvērtēt, vai, nosakot, ka alkoholisko dzē rie-
nu mazumtirdzniecība ir aizliegta 1. septembrī, tiek sasniegts iecerētais 
mērķis - liegt nepilngadīgajiem jebkādu iespēju iegādāties alkoho  -     
lis  kos dzērienus Zinību dienā, kā arī cīnīties pret jaunatnes alkohola 
lietošanas paradumiem. 

Saeimas priekšsēdis Gundars Daudze, uzturoties darba vizītē Tbi-
lisi, Gruzijas parlamentā atklāja izstādi, kas veltīta mūsu parlamentam 
un Latvijas neatkarības atjaunošanas 20. gadadienai. Fotografijas 
izstādē „Latvijas atjaunotā parlamenta 20 gadi” stāsta par mūsu valstij 
un parlamentam nozīmīgiem  vēsturiskiem notikumiem – par to, kā 
cilvēki 1991. gadā veido barikādes, lai sargātu parlamenta ēku, par to, 
kā atjaunotās Latvijas pirmais prezidents dod zvērestu Saeimai. 

NATO Parlamentārās Asamblejas šī gada pavasaŗa sesijā Rīgā 
patlaban jau pieteikušies vairāk nekā 530 dalībnieki – gan NATO 
PA dalībvalstu un asociēto valstu parlamentārieši, gan personas, kas 
viņus pavada. NATO PA pavasarī apmeklēs parlamentārieši no 28 
organizācijas dalībvalstīm un 14 NATO PA asociētajām dalībvalstīm, 
kuŗi sesijas darbā piedalās bez balsošanas tiesībām. 

Sabiedrībā sašutumu izraisīja Rīgas pilsētas galvas vietnieka Aināra 
Šlesera nodoms Jūrmalas kāpās būvēt savu privātmāju un fakts, ka 
vienas personas savrupmājas jautājums pacelts valdības līmenī. 
Saeimas vairākuma atbalstu guva īpašs rīkojuma projekts, pēc kuŗa 
Šlesera mērķu īstenošanai nāksies izcirst gandrīz 80 kokus. 

Latvijas Kaŗa mūzejs saņēmis papildinājumu - atkritumu izgāz  -      
tu  vē atrastas Pirmā pasaules kaŗa latviešu strēlnieku fotografijas - 
strēlnieki Nāves salā, Ložmetējkalnā, kritušo apglabāšana Brāļu kapos 
u.c. Fotografijās pazīts 2. Rīgas latviešu strēlnieku pulka komandieris, 
vēlākais Latvijas armijas ģenerālis Mārtiņš Peniķis, 1916. gada marta 
kaujās ievainotais pulkvedis Fridrichs Briedis slimnīcā un citi kaŗa  - 
vīri. Ikšķiliete Gunta Sileniece uz mūzeju atnesusi lieliski saglabājušos 
virsleitnanta Jāņa Gregora Pirmā pasaules kaŗa laika zobenu.    

Britu laikraksts The Times veltījis apjomīgu rakstu labākas dzīves 
meklējumos uz Lielbritaniju aizbraukušo latviešu viesstrādnieku 
dzīvesstāstiem. Rakstā ar virsrakstu “Latvieši: pažēlo nabaga imigran-
tu” norādīts, ka latvieši kļuvuši par visstraujāk augošo iebraucēju ko -
pienu Lielbritanijā. Lielbritanijas statistikas biroja dati liecina: 2009. 
gada laikā Lielbritanijā reģistrējušies 15 385 iebraucēji no Latvijas; 
salīdzinājumam -  6980 iesniegumi 2008.gadā.

Rīgas dome aizliedz leģionāru piemiņas dienā 16. martā pieteik-
tos sarīkojumus. Atteikumu rīkot gājienus un sapulces pie Brīvības 
pieminekļa saņēma Daugavas Vanagi Latvijā, Jurijs Kotovs un bied-
rība Latvijas antifašistiskā komiteja.  Domes komisijas lēmumu 
sarīkojumu pieteicēji var pārsūdzēt tiesā.

Tikšanās ar Starptautiskā 
Valūtas fonda pārstāvjiem

Rīgā atkal ieradušies  Starptautis-
kā valūtas fonda (SVF) pārstāvji. 
Ministru prezidents Valdis Dom-
brovskis žurnālistiem nesniedza 
nekādus komentārus, par sēdi 
pastāstīja Tautas partijas pārstāvis 
Vents Armands Krauklis.

Saruna bijusi draudzīga ap  ru nā-
šanās, un ļoti daudzos viedokļos 
SVF un TP viedoklis saskanot. 
Krauklis arī apstiprināja, ka TP 
virzīs tālāk izskatīšanai Saeimā 
grozījumus likumā, kas paredz sa -
mazināt pievienotās vērtības no -
dokli (PVN) tūrisma nozarei. “Mēs 
nedzirdējām skaidru paziņojumu, 
ka to nevar darīt, bija vienīgi mi -
nējumi caur puķēm, ka atsevišķu 
nozaŗu izcelšana varbūt nebūtu 
pareiza,” atzina Krauklis.

SVF pārstāvji esot aicinājuši pēc 
iespējas ātrāk viest skaidrību par 
nākamā gada valsts budžeta pro-
jektu, jo, tuvojoties vēlēšanām, var 
būt visai grūti par to vienoties. 
Starp  tautiskie aizdevēji slavējuši 
Latviju par jau paveikto, taču arī 
at  zinuši, ka nākamā gada budžeta 
konsolidācijai būs jābūt lielākai   
par iepriekš plānoto.

Starptautiskie aizdevēji infor  -
mē juši, ka jau tuvākajās dienās Lat-
vija saņems kārtējo aizdevuma 
daļu. Ja Latvija spēs saglabāt un 
attīstīt ražošanu, tad situācija mūsu 
valstī būs ļoti cerīga.

Latvietis uzvar ASV Valsts de -
par tamenta rīkotā video kon kur-
sā par klimata pārmaiņām

Divdesmit piecus gadus vecais 
Gints Amoliņš uzvarējis ASV      
Val s ts departamenta Izglītības un 
kultūras lietu biroja rīkotā kon  -
kur sā par klimata pārmaiņām 
Exchanges Connect.

ASV vēstniecības Rīgā Preses   
un kultūras nodaļa informēja, ka 
Amo  liņš veidojis videoklipu par 
atkritumu šķirošanas un pārstrā-
des nozīmi sabiedrības dzīvē.

Starp konkursa uzvarētājiem ir arī 
mākslinieki no Brazīlijas un ASV.

Ar uzsaukumu “Maini savu kli-
matu, maini pasauli!” konkursa 
organizētāji aicināja iesniegt ne 
vairāk kā divas minūtes gaŗu vi  -
deo materiālu, kuŗā būtu atainots, 
kā ar nelielu ieguldījumu iespē  -
jams pozitīvi ietekmēt globālo kli-
matu kopumā.

Partijas „noliek 
savas vieglās dienas”

Nacionālajā teātrī 6. martā ar  
646 balsīm “par” partiju Jaunais 
lai ks, Pilsoniskā savienība un Sa -
biedrība citai polītikai  biedri no -
balsoja par polītiskās apvienības 
Vienotība dibināšanu.

“Pret” apvienības dibināšanu 
kop  sapulcē nebalsoja neviens,  trīs 
biedri atturējās. Balsojumu par 
apvienības dibināšanu sapulces da -
lībnieki uzņēma ar aplausiem un 
dziesmu “Daugav’s abas malas mū -
žam nesadalās”.

Balsojumu apsveica visi trīs 
apvienības līdeŗi. JL vadītāja Sol  -
vita Āboltiņa norādīja: “Nebūs 
viegli. Mēs noliekam savas vieglās 
dienas, bet tas būs tā vērts.”

SCP līderis Aigars Štokenbergs 
notikušo salīdzināja ar kāzām, sa -
vukārt PS priekšsēdis Ģirts Valdis 
Kristovskis uzsvēra, ka PS ir spē-
cīga partija, “taču Vienotībā mēs 
esam neuzvarami”. 

Pagaidām arī nav zināms, kuŗš 
no trīs pariju līdeŗiem, apvienības 

līdzpriekšsēžiem, pirmais vadīs 
jauno apvienību. To polītiķi neat-
klā ja arī preses konferencē pēc sa -
pulces, norādot, ka par to lems 
pir  majā valdes sēdē. Vienotības 
priekšsēdis - viens no trīs partiju 
priekšsēžiem - apvienību vadīs ga -
du, tad pilnvaras nodos nākama-
jam vadītājam. 

Apvienību veidotāju partiju lī -
deŗu apstiprinātajā Vērtību dekla-
rācijā uzvērts, ka Vienotības mērķis 
ir Latvija, kuŗā sabiedrība ir izglī-
tota, vesela un droša par nākotni. 
“Latvija, kuŗā cilvēks var piepildīt 
savas dzīves mērķus, būt brīvs, 
radošs, veiksmīgs, kur katrs apzi -
nās savu izvēli un rīcību un uz -
ņemas atbildību par to. Kur valsts 
veicina sadarbību, kas saliedē sa -
biedrību un garantē sociālo sta-
bilitāti un drošību. Mērķis ir  vei  -
dot Latviju kā nacionālu, eiropisku 
un demokratisku valsti, tādu, kuŗu 
raksturo laba pārvaldība, tiesis-
kums, sociālais atbildīgums. Tādu, 
par kuŗu var teikt, ka tā ir rado-
šuma, uzņēmīguma un uzņēmēj-
darbības valsts, ka tā ir dzīvīgi     
zaļa un ekoloģiska valsts un ka šajā 
valstī dzīvo stipras gribas cilvēki. "

Uz apvienības Vienotība dibinā-
šanas sapulci nebija ieradies  par-
tijas Jaunais laiks dibinātājs Einars 
Repše. Viņš partiju informējis, ka 
neiebilstot pret apvienības dibi-
nāšanu, taču aizvien protestē pret 
Dana Titava izslēgšanu no JL. Arī 
citu iemeslu pēc Repše nolēmis 
sapulci neapmeklēt. 

Rīgas dome aizliedz visus 16. 
martā pieteiktos sarīkojumus
Rīgas domes Sapulču, gājienu un 

piketu komisija 5. martā aizliedza 
visus Leģionāru piemiņas dienā  
16. martā pieteiktos sarīkojumus. 
Komisija uzklausījusi pieteicējus 
un lēmumu pieņēmusi, ievērojot 
Valsts policijas un Drošības poli-
cijas sniegtos atzinumus, kuŗos 
norādīts uz būtiskiem sabiedriskās 
kārtības un drošības apdrau dē ju-
miem plānoto notikumu laikā.

Atteikumu rīkot gājienus un sa -
pulces pie Brīvības pieminekļa 
saņēma biedrība Daugavas Vanagi 
Latvijā, Jurijs Kotovs un biedrība 
Latvijas antifašistiskā komiteja, kas 
vēlējās vienā laikā ar citām orga ni-
zācijām rīkot sapulci pie Brīvības 
pieminekļa.

Jau vairākus gadus 16. marts 
izraisa asas diskusijas gan sabied-
rībā, gan polītiskajās aprindās. Pa -
rasti katru gadu leģionāru atceres 
diena izceļas ar sadursmēm un ne -
kārtībām starp pretēju viedokļu 
pārstāvjiem. Šajā datumā Rīgas 
centru apsargā bruņotas policijas 
specvienības, kas rūpējas, lai starp 
pasākuma dalībniekiem neizceltos 
sadursmes.

Imigrācijas likuma grozījumi
Saeimas vairākuma atbalstu gu -

vuši Imigrācijas likuma grozījumi. 
Tie paredz, ka apmaiņā pret in -
vestīcijām Latvijā reģistrētu ko -
mercsabiedrību pamatkapitālā un 
jaunu darba vietu radīšanā vai ie -
guldījumiem nekustamā īpašuma 
iegādē trešo valstu pavalstnieki va -
rēs saņemt piecus gadus derīgas 
termiņuzturēšanas atļaujas. Lai 
saņemtu pastāvīgās uzturēšanās 
atļauju, investoriem Latvijā reģis-
trētas komercsabiedrības pamat-
kapitālā  būs jāiegulda vismaz          
25 000 latu un jārada ne mazāk kā 
piecas jaunas darba vietas, kā arī 
nodokļos gadā jānomaksā vismaz 

10 000 latu. Uzturēšanās atļauju 
varēs iegūt, arī iegādājoties vis  - 
maz 100 000 latu vērtu nekusta  - 
mo īpašumu Rīgā, Pierīgā vai kādā 
no lielajām pilsētām, vai arī 50 000 
vērtu nekustamo īpašumu citur 
Latvijā.  

Grozījumus aktīvi atbalsta Sa -
eimas deputāts Vents Armands 
Krauklis (TP) un LPP/LC līderis 
Ainārs Šlesers, apgalvojot, ka tā -
dējādi tiks atdzīvināts nekustamā 
īpašuma tirgus Latvijā. Savukārt 
TB/LNNK polītiķi apņēmušies 
vākt parakstus, lai Saeimas pie-
ņem tos likuma grozījumus nodo  -
tu tautas nobalsošanai. 

Saeimas deputāti, kas balsoja  
pret akceptētajiem atvieglojumiem 
investoriem saņemt uzturēšanas 
atļaujas Latvijā, tomēr neatbalsta 
tēvzemiešu ieceri rīkot tautas no -
balsošanu par šo jautājumu. ZZS 
Saeimas frakcijas priekšsēža Au -
gusta Brigmaņa ieskatā “daudz 
lētāk un ērtāk šo kļūdu var labot,   
ja prezidents nodotu likumpro-
jektu otrreizējai caurlūkošanai par-
lamentā, nevis tautas nobalsoša  -
nai. Pašreizējā situācijā nebūtu 
lietderīgi tērēt divus miljonus latu, 
lai sarīkotu tautas nobalsošanu,    
ko turklāt atsevišķas partijas mē -
ģinās izmantot savu spalvu spo dri-
nāšanai.” 

Gan Eiropas Parlamenta Ārlietu 
komitejas deputāte Inese Vaidere 
(PS), gan partija Visu Latvijai! aici-
na Valsts prezidentu Valdi Zatleru 
neizsludināt Saeimā pieņemtos 
grozījumus Imigrācijas likumā. 

Grībauskaite nebrauks 
uz Maskavu 

Lietuvas prezidente Daļa Grī-
baus kaite  februāŗa vidū paziņojusi, 
ka nedosies uz 9. maija svinībām 
Maskavā. Grībauskaite saņēmusi 
Krievijas prezidenta Dmitrija Me  d-
vedeva uzaicinājumu ierasties vi -
zītē Krievijā viņai izdevīgā laikā. 
Šādu uzaicinājumu Grībauskaite 
uzskata par daudz vērtīgāku abām 
pusēm. Turklāt maijs Grībauskai-
tes vizītei būtu pārāk agrs laiks,       
jo divpusējās attiecībās ir daudz 
jau  tājumu, kuŗiem pienācīgi jā  sa-
gatavojas. 9. maijā Lietuvas prezi-
dente būs Dublinā. Vizīte Īrijā 
bijusi plānota iepriekš, zinot, ka     
tai pašā laikā viņa var tikt ielūgta 
apmeklēt Krieviju. 

Divpusējā vizīte, uz kuŗu D.
Grībauskaiti uzaicinājis Krievijas 
prezidents, viņasprāt, varētu kļūt 
par labu iemeslu, lai ar Krievijas 
valsts augstāko vadītāju apspriestu 
Lietuvai aktuālus jautājumus un 
iespējas attīstīt divpusējās ekono-
miskās sadarbības un kultūras 
attiecības.

Atbildot uz jautājumu, kādēļ 
Krievija uz 9. maija svinībām uz -
aicinājusi Latvijas prezidentu Val  -
di Zatleru, bet ne Lietuvas vadī  -
tāju, prezidente paudusi viedokli, 
ka Krievija rīkojusies korrekti,       
ai  cinot sadarboties un “neradot 
mums situāciju, kuŗā mums būtu 
neērti atteikties”.

Iepriekš  Krievijas prezidents vēs-
tulē Grībauskaitei paziņojis, ka uz 
svinībām Lietuvā 11. martā viņš 
ierasties nevarēs, jo „ir citi pienā-
kumi”. Medvedevs atsūtījis pazi ņo-
jumu, kuŗā teikts: „Pateicos par 
uzaicinājumu uz Lietuvas neat ka-
rības atjaunošanas 20. gadadienas 
svinībām. Vēlos apsveikt Jūs svēt-
kos un novēlēt Jums un visiem 
Lietuvas iedzīvotājiem panāku-

mus.” Tā kā Krievijas valsts galva 
martā esot aizņemts ar jau ieplā-
notiem darbiem, viņu Lietuvas 
svētkos pārstāvēs Krievijas trans-
porta ministrs Igors Levitins.

Lietuvas prezidente pozitīvi vēr  -
tē D. Medvedeva apsveikumu 
Lietuvai valsts neatkarības svētkos 
16. februārī, kā arī neatkarības 
atjaunošanas svētkos, ko Lietuva 
svinēs 11. martā.

Sāks disciplīnārlietas pret 
trim VID ierēdņiem

Saistībā ar datu vērienīgo noplū -
di no Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmas (EDS) Valsts ieņēmumu 
dienestā (VID) nolemts ierosināt 
disciplīnārlietas pret trim ieņē mu-
mu dienesta Informātikas pārval-
des ierēdņiem - pret pārvaldes va -
dītāju Ivetu Bērtulsoni, kā arī viņas 
vietniekiem Viesturu Šķilu un Juri 
Stumpu.

Disciplīnārlietas nolemts rosināt 
par Valsts civīldienesta ierēdņu 
disciplīnāratbildības likuma 36. 
panta otrā daļā minēto iespējamo 
disciplīnārpārkāpuma izdarīšanu, 
nenodrošinot EDS kvalitātīvu ad -
ministrēšanu, darbību, kvalitātes 
testēšanu, uzraudzību un analizi, 
nepietiekami koordinējot pasā ku -
mus tās nodrošināšanai.

Finanču ministrijas drošības in -
cidenta komisija konstatējusi, ka 
nelegāla datu lejupielāde no EDS 
bijusi iespējama tāpēc, ka sistēmā  
ir kļūda. Izvērtējot sistēmas iz -

strādātāja AS Dati Exigen Group 
atbildību un iespējamās sankcijas, 
komisija norāda, ka VID līgumā   
ar sistēmas izstrādātājiem ir pa -
redzēta pušu atbildība un pienā-
kumi, kā arī iespēja vienai pusei 
saskaņā ar Civīllikumu atlīdzināt 
otrai pusei nodarītos tiešos vai 
netiešos zaudējumus.

Aptauja par administrātīvi 
territoriālo reformu

Gandrīz puse Latvijas iedzīvo-
tāju, 49% aptaujāto, pērn veikto 
administrātīvi territoriālo refor  - 
mu Latvijā kopumā vērtē kritiski. 
Par to liecina tirgus, sociālo un 
mediju pētījumu aģentūras TNS 
Latvia un  TV raidījuma 900 se -
kundes veiktā aptauja.

28% aptaujāto veikto reformu 
vērtē ārkārtīgi slikti un 21% - drī-
zāk slikti.

Vidējs vērtējums ir 22 procen-
tiem aptaujāto, bet reformu po  -
zitīvi vērtē 10% aptaujāto. Samērā 
lielam skaitam – 19% aptaujāto  
šajā jautājumā nav konkrēta vie-
dokļa.

Aptauja veikta ar tīmekļa starp-
niecību visā Latvijā, aptaujājot   
1000 ekonomiski aktīvus Latvij as 
iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 
gadiem.

Iepriekš ziņots, ka vairākas no -
vados apvienotās pašvaldības iz -
teikušas vēlēšanos izstāties no 
jaunizveidotajiem novadiem.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
10. Saeimas vē  lē-

šanas oktobrī būs 
izšķirīgas Latvijai - 
manai dzimtenei, 
kuŗai, būdams LR 
pavalstnieks, jūtos 
piederīgs. Balso tā-

jiem polītiskā izvēle nebūs viegla, 
iekams tiem nebūs skaidrības 
par zināmu jēdzienu patieso s  a-
turu un nozīmi. Varbūt likšu 
dažam labam lasītājam viebties, 
bet diskusijas brīvība ir garan-
tēta, vai ne? 

Ir aprindas, kam vārds libe  rāls 
iedveš neuzticību, aizdo  mas, pat - 
dīvainā kārtā - riebumu. Taču šī 
jēdziena pamatā ir libertas, t.i., 
brīvība. Kuŗš tad negrib būt brīvs? 
Diemžēl gan Latvijā, gan citviet  
ir darboņi,  kas liberālismu saista 
ar kaut kādām noslēpumainu 
aizkulišu spēku sazvērestībām, lai 
apslā pētu nacionālās īpatnības, 
vei cinātu nez kādu netiklību u.
tml. Ļoti raksturīgs. piemēram, ir 
nie vīgais apzīmējums liberasti, 
kas “rīmējas” ar pederasti. Vienā 
no trim Rīgas latviešu avīzēm 
tiek kultivēts baiļu sindroms: 
sargai ties no Sorosa! Šis aizjūras 
fi  nancists iztēlots kā Mefistofelis, 
un liberāļi, kuŗus viņš it kā dan-
cinot, dēvēti par sorosītiem, kas 
“rīmējas” ar sodomītiem. Vai tā 
nav apsēstība?

Liberāls nav lamuvārds
Te nu nākas - ne jau pirmo  - 

reiz - atgādināt, kas ir atvērtā 
sabiedrība. Ne jau Soross ievie-
sis šo jēdzienu, to ieviesis filozofs 
Kārlis Poppers, kuŗa grāmata 
Atvērtā sabiedrība un tās ienaid-
nieki iedvesmojusi daudzus god-
prātīgus nacisma un komūnisma 
pretiniekus visā pasaulē. Atvērtā 
sabiedrība nepazīst stindzinošas 
dogmas, tajā nodrošināta brīva 
viedokļu apmaiņa, tiek veici  - 
nāta trial and error metode la -
bāko rezultātu sasniegšanai un 
vartuŗu iespējamo patvaļu aiz-
šķēršļo checks and balances 
prin  cips (ceru, ka lasītāji man 
piedos, ka atsakos no latviskoju-
ma - šīs vārdu kopas ieviesušās 
starptautiskajā apritē oriģināla 
valodā). 

Atvērtā sabiedrība nav atšķi ŗa-
ma no parlamentārās demokra-
tijas. To var pilnveidot, izdarot, 
piemēram, grozījumus likum de-
vējas instances un izpildvaras 
kompetenču proporcijās. Taču 
iekārtas pamatiem jāpaliek bal-
stītiem uz vēlētāju gribas izpaus-
mēm. 

Kāda izvēle balsotājiem būs  
šo  ruden, vēlējot 10. Saeimu? Uz -
ru nādama ārlatviešus Savie no-
tajās Valstīs, Sarmīte Ēlerte mi -
nēja “oligarchu partijas: Lem-
bergs, Šķēle, Šlesers”, kuŗi viņas-

prāt “valsti lieto, lai uz tās rēķina 
pelnītu”. Patiess izaicinājums 
latviešu vēlētājiem ir, runājot 
Ēlertes vārdiem, “prokremliskais 
Saskaņas centrs, kas noslēdzis 
līgumu ar Putina Vienoto Krie-
viju”. Lai nepieļautu Saskaņas 
centra uzvaru 10. Saeimas vēlē-
šanās, trīs partijas - Pilsoniskā 
sa  vienība (PS), Sabiedrība citai 
polītikai (SCP) un Jaunais laiks 
(JL), ko pārstāv pašreizējais Mi -
nistru prezidents Valdis Dom-
brovskis, izveidojušas bloku Vie-
notība. 

Sarmīte Ēlerte, kuŗu zināmas 
aprindas apsūdz tai pašā libe rā-
lisma grēkā un kuŗa cenšas pul-
cināt ap Vienotību labākos un 
spējīgākos sabiedriskos darbi-
niekus, izteikusies nepārprotami: 
Latvija kā moderna, nacionāla, 
demokratiska un eiropiska 
valsts, pašapzinīga un konku-
rētspējīga. 

Ēlertei pārmet “pieķeršanos 
Rietumu vērtībām”. Kas tajās  
slikts? Kas peļams atvērtajā sa -
biedrībā, kuŗas pamatlīnijas sa -
vulaik formulējis Kārlis Poppers?

Atvērtā sabiedrība - nacionālā 
valstī. Te nav nekādas pretru  -
nas. Sarmīte Ēlerte, runājot par 
Vienotības prioritātēm, uzsvēra: 
“Rietumu izvēle, integrācija rie-
tumu drošības, saimnieciskajās, 

informācijas, sociālajās struk-
tūrās. Nacionāla valsts, kur 
integrācijas pamats ir latvis  -kā 
kultūrtelpa un kodols - latviešu 
valoda.”

Vai šādam postulātam liegtu 
atbalstu TB/LNNK vai VL? 

Neveiksmīgs gan bija Sarmī-
tes Ēlertes nākamais teikums: 
na  cionāla valsts, “kas ir atvērta 
visu tautību latviešiem”. Kas tie 
tādi? Ir tāda tautība - latvieši. Ir 
citas tautības, kas mīt Latvijā. 
Pro blēma ir tā, ka krieviski var 
teikt latvijci, vāciski var teikt 
Lett laender, bet vārds latvijieši 
nav ieviesies. Labi vēl, ka Sar-
mīte Ēlerte turpat skaidro: „Jo 
tieši šādu jauno latviešu, kas 
pub liskajā telpā pastāvētu     
par savu piederību Latvijai, 
mums trūkst.” Šādā ziņā, 
protams, citu tautību latvijci/
Lettlaender ir vēlami. Tāds, 
piemēram, ir bi  jušais KNAB 
vadītājs Loskutovs, kas iesais-
tījies SCP darbībā un nudien 
nebūtu slikts ministrs. Un Va -
lerijs Belokoņs, šķiet, arī būtu 
pieskaitāms pie šīs lojālo cit-
tautiešu katēgorijas.

Arī tie, kas Latvijā sevi dēvē 
par nacionāli konservātīviem, 
galu galā ir liberāļi tai ziņā, ka 
nešaubīgi stāv par demokra  -
tisku, parlamentāru iekārtu un 

noraida jebkuŗa veida diktātūru 
un “vadonību”. Liberāls nav la -
muvārds!

Nobeigumam - divi piemēri, 
kas rāda, kādus murgus pauž 
liberālisma ienaidnieki un de -
mokratijas noliedzēji. 

Maskavas nedēļas laikraksta 
Zavtra redaktors Aleksandrs 
Pro  hanovs cildina vīrus, kas 
likuši “krievu valstiskajai apzi  -
ņai pieskarties debesīm”: tie ir 
Pleskavas mūks Filofejs, “kas no -
saucis Maskavu par Trešo Romu, 
un ģenerālisimuss Staļins, kuŗš 
izcīnījis mistisko Krievu Uzvaru, 
glābdams pasauli no bojāejas,   
kā to darījis Kristus”. 

Maskava - Trešā Roma! Un 
Uk rainā turienes galējie na  cio-
nālisti, kas žultaini nīst Maskavu 
un moskaļus (krievus), tagad 
savā avīzē Narodnij Ogļadač vel tī 
lāstus “kosmopolītiskajai de  mo -
kratiskajai vēlēšanu sistēmai”, 
kas, izrādās, ir kaitīga. Ukrai  - 
ņus glābšot tikai nacionālis  -   
tiska kus tība Nacionāla Ordeņa 
vadībā. Esot jācenšas, lai dzimtu 
Tretij Hetmanat, t.i., Trešā Va -
doņ valsts.

Trešā Roma, Drittes Reich, 
Trešā Vadoņvalsts. Tieši tas ir 
pulgotā liberālisma pretstats. 
Skumji...

Franks Gordons

Arvien skaidrāk 
un skaudrāk Latvijas 
polītikā patlaban 
redzams, ka dažas 
partijas ir nolēmu  -
šas rīkoties tikai un 
vienīgi pēc sava prā-

ta un valsts intereses var iet 
ieskrieties un īkšķi pazīst. Ie -
priekšējās nedēļas laikā tas bijis 
redzams divos gadījumos, un  
abi divi par mūsu valsts pār-
valdes iekārtu neko labu nepa-
saka.

Vispirms marta sākumā Mi -
nistru kabinets nobalsoja, ka 
vienu konkrētu zemes gabalu 
Jūrmalā, kuŗš patlaban uzska-
tāms par apmežotu territoriju, 
var transformēt tā, lai tur varētu 
celt lepnu savrupmāju ar peld-
baseinu, tenisa laukumiem un 
sazin ko vēl. Lasītāji nebūs 
pārsteigti, uzzinot, ka šis zemes 
gabals pieder vienam no „sa -
vējiem” - pašreizējam Rīgas liel-
vecākā vietniekam Aināram 
Šleseram. 

Un valdība vai, pareizāk sa   -
kot, tie ministri, kuŗi todien 
piedalījās MK sēdē, ir nolēmuši 
kārtējo reizi vides aizsardzībai 
kārtīgi uzspļaut, lai neteiktu   
krietni rupjāk. Jo Šlesera zeme 
atrodas kāpu zonā, kas ir Eiro-
pas līmenī aizsargāta ekoloģis  -
ka territorija. Rīgas vicemēra 
plāni paredz šajā territorijā 
izcirst 76 priedes; dažas no tām 
ir 100 gadu vecas un vecākas. 
Šlesers pats stāsta, ka tie visi esot 
mazvērtīgi koki, un aicina žur-
nālistus nākt un paskatīties, ka 
tā ir viena dikti „degradēta” 
terri torija. Nuja. Aiz sētas uz -

Agonija Latvijas pārvaldes sistēmā
būvēta lepna villa, no vienas 
puses, „degradāciju” varētu ma -
zināt. No otras puses, vai kāds 
tiešām tic, ka jebkuŗš Jūrmalas 
iedzīvotājs ar zemi ekoloģiski 
jutīgā vietā var cerēt uz speciālu 
Ministru kabineta atbalstu? Ja 
kāds tam tic, es labprāt tādam 
pārdotu Brīvības pieminekli vai 
Gaiziņkalnu par ļoti pievilcīgu 
cenu.

Tas kārtējo reizi bija polītisks 
tirgus, citādi to vērtēt nevar. 
Ministru prezidents Valdis 
Dombrovskis balsojuma brīdī 
aizvien vēl bija Olimpiskajās 
spēlēs Kanadā, vēl četri ministri 
bija komandējumā vai atvaļi   - 
nā jumā. Lēmumu par Šlesera 
zemi tātad pieņēma „Tautas” 
partijas, zaļo zemnieku un TB/
LNNK pārstāvētāji ministri. Par 
tautpartijiešiem pārsteiguma 
nav. TP jau sensenis liek saprast, 
ka valsts un sabiedrības intere  -
ses tai ir pilnīgi pie vienas kājas, 
piedevām partijas tēvs, dievs un 
dibinātājs Andris Šķēle pats 
dzīvo mājā, kas atrodas ļoti, ļoti 
netālu no jūras un tās kāpām. 
ZZS ir konjunktūras partija, tā   
ir gatava atbalstīt jebko, lai tik 
paliktu pie siles un būtu pa 
labam ar visiem. Nesen kādā in -
tervijā Lembergs paziņoja, ka 
vides prasības pašas par sevi ir 
labas un jaukas, bet brīžos, kad 
jau tiek traucēts bizness, tās   
būtu noraidāmas, jo, piemēram, 
Krievijā vides aizsardzību var 
ignorēt pavisam. 

Pret šo dāsnumu balsoja tikai 
vides ministrs Raimonds Vējo-
nis (ZZS; amats acīmredzot 
tomēr lika sakaunēties un neda-

rīt to, ko darīja abi pārējie ZZS 
ministri) un aizsardzības mi-
nistrs Imants Lieģis (Pilsoniskā 
sa  vienība). Finanču ministrs    
Ei  nars Repše, kas vienīgais to-
dien Ministru kabinetā pārstā-
vēja Jauno laiku, pabļaustījās 
gan, bet tad ļoti „varonīgi” no 
balsošanas atturējās.

Ministru prezidents līdz šim 
vēl nav pateicis, vai viņš pie šā 
jautājuma ķersies no jauna. Šā   da 
būvēšana Jūrmalā nav nekas ne -
pieredzēts, pirms pāris gadiem 
viens no nu jau bēdīgi slavena-
jiem Parex bankas bosiem pat 
panāca pilsētas ielas slēgšanu, lai 
varētu būvēties ar īpaši plašu 
vērienu. Te kārtējo reizi pirmām 
kārtām redzams mūsu „gudro 
galvu” darbošanās stils – bīdīt 
savas un „savējo” intereses, kad 
vien tas ir iespējams, jo var no -
tikt tā, ka šoruden vēlētāji šiem 
ļautiņiem parāda sētas durvis. 

Trīs dienas pēc MK nožēloja-
mā balsojuma Saeima savukārt 
„liberālizēja” valsts imigrācijas 
likumu, lai noteiktu, ka turpmāk 
pie uzturēšanās atļaujas ārzem-
nieki var tikt vienā no diviem 
veidiem – kādā uzņēmumā ie -
guldot 25 tūkstošus latu vai arī 
nopērkot nekustamo īpašumu 
vismaz par 100 tūkstošiem latu 
(Rīgā) vai 50 tūkstošiem latu 
(citur). Arī šoreiz „Tautas” par -
tija balsoja pret valdošo koali-
ciju. TP apvienojās ar Maskavas 
draugiem no PCTVL un Sa- 
s kaņas centra, kā arī ar opo zi-
cionāriem - Šlesera biznesa pro-
jektu LPP/LC. No tribīnes TP 
deputāts Vents Krauklis patē-
tiski bilda, ka Latvijai ir vaja  -

dzīgi nodokļu ieņēmumi. Nu    
jā. No divdesmitpiectūkstoš    
latu investīcijas nodokļi valsts 
kasē noteikti ripos ripodami! 
Cilvēks, kas sev nopirks dzīvokli 
(un, starp citu, lauku pilsētās   
par 50 tūkstošiem latu droši   
vien var nopirkt veselu pili, ne 
vien dzīvoklīti), varbūt maksās 
nekustamā īpašuma nodokli,   
bet citādi nekas no viņa nav 
gaidāms, ja vien viņš nesāks 
strādāt un tādējādi maksāt at -
tiecīgos nodokļus.

Maz ticams, ka, padzirdējuši 
par jaunajiem noteikumiem, 
ļau  dis ārvalstīs aus kājas un 
pakos čemodānus, lai tik ātrāk 
nonāktu Latvijā ar ieguldīju-
miem un nekustamā īpašuma 
pirkšanu. Tieši šāda iespēja ļauj 
ļoti „tautiskajam” TB/LNNK 
bļaut, ka būs jārīko referen -
dums. Priekšvēlēšanu laikā šis 
ierosinājums droši vien radīs 
dzirdīgas ausis, jo imigrācija 
mū  su valstī, protams, ir pietie-
kami jutīgs jautājums. Kāds Lat-
vijas Radio klausītājs pat aizsap-
ņojās tik tālu, ka pavēstīja - ba -
gāti ķīnieši tagad izpirks visu, 
kas vien Latvijā ir pērkams, par 
krieviem nemaz nerunājot. Taču 
te atkal jājautā - vai Latvijā tie-
šām ir tik daudz vērtību, ko   
kāds aizjūras bagātnieks vēlētos       
pirkt? Gluži Kanāriju salas vai 
Kipra mēs te neesam vis. Un 25 
tūkstošu latu investīcija uzņē-
mumā nu nav nekas tāds, kas 
spētu saistīt nopietnu investoru 
uzmanību.

Saeimas balsojums galveno-
kārt parādīja, ka „Tautas” par  -
tija patlaban ir gatava darīt   

jebko, ja vien tas nozīmē ceļu uz 
koaliciju ar Maskavas interešu 
pārstāvjiem Latvijā. Tad tik uz 
priekšu! Vairāk nekā gandrīz 
jebkuŗai citai partijai Saeimā 
tieši TP ir iemesls baidīties par 
rudens vēlēšanām. Prātam ne -
aptveŗama augstprātība, kuŗai 
sekoja stichiski darbi un ne  -
darbi, – tieši tas pirms astoņiem 
gadiem vēlētājiem lika izmēzt 
no Saeimas kādreiz vareno Lat-
vijas ceļu. Nu to pašu var teikt 
par „Tautas” partiju patlaban. 
Ko īsti šīs partijas ļaudis domā 
panākt, balsojot kopā ar Tat-
janas Ždanokas un Alfrēda Ru -
bika pārstāvētajiem polītiska-
jiem spē  kiem, to grūti saprast. 
Taču, ja viņu rīcība beidzas ar 
kaitī giem (Šlesera zeme) vai 
muļķī giem (imigrācijas likums) 
lē  mumiem, tad pilnīgi neat-
karīgi no tā, vai „Tautas” parti-
jai tas ir labi vai slikti, tādi 
lēmumi ne  pārprotami ir slikti 
Latvijai un tās iedzīvotājiem. 
Tautu šis gru pējums sen vairs 
nepārstāv. 

Dievs ar „Tautas” partiju un 
visiem pārējiem mūsu pašrei-
zējiem „tautas kalpiem”! Nelaime 
ir tā, ka līdz Saeimas vēlēšanām 
palikuši septiņi mēneši un kai  -
tēt valstij un sabiedrībai viņiem 
vēl ir pietiekami daudz laika. 
Citēšu klasiķi: nekad pārāk  
zemu nenovērtē spēku, kāds ir 
dumju cilvēku rokās, ja viņu ir 
pietiekami daudz. Baidos, ka 
patlaban šis izteiciens uz Sa  -
eimu un Ministru kabinetu ir 
attie cināms, cik tieši vien 
iespējams.

Kārlis Streips
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Nesen jūs aizgājāt no Tau-
tas partijas, lai gan visus       
šos gadus esat bijusi iekšē -  
jās opozicijas lomā. Kāpēc 
aizgājāt tikai tagad? Kas no -
tika?

Tam bija vairāki iemesli. 
Pirm  kārt, cerības zūd pēdē  -
jās. Ienācu polītikā no Ame-
rikas Savienotajām Valstīm, 
kur viena cilvēka rīcība, uz -
skati, balss tomēr var būt iz -
šķirīga. Līdz pēdējam brīdim 
cerēju, ka man būs vairāk sa -
biedroto, bet notika pretē  -    
jais – sabiedrotie partijā pa -
ma  zām pazuda. Aizgāja Ābi-
ķis, Pabriks. Paliku viena un 
vairs neko nevarēju izdarīt. 
Otr  kārt, mainījās frakcijas 
vadība (pašlaik frakciju vada 
Vineta Muižniece – aut.). Jāat-
zīst, ka 7. Saeimā klājās ļoti 
smagi, jo frakciju vadīja ne se -
višķi demokratiski cilvēki 
(Gun  dars Bērziņš, pēc tam Vi -
neta Muižniece – aut.). Lagz di-
ņa un arī Kučinska laikā at -
tieksme bija demokratiska, at -
tiecības labas. Kad vadībā no -
nāca Vineta Muižniece un 
Vents Armands Krauklis, tas 
viss pazuda. Bet pats būtis kā-
kais - par partijas vadītāju 
atgriezās Andris Šķēle. Pirms 
trijiem gadiem, kad Šķēle kon-
gresā jautāja, kuŗi ir par to,    
lai viņš no polītikas aizietu 
pavisam, mana roka bija viena 
no trijām, kas balsoja par     
viņa aiziešanu. Tāpēc mana 
aiziešana, Šķēlem atgriežo  -
ties, bija likumsakarīga.

Kāpēc izvēlējāties Pilso nis-
ko savienību?

Kur citur vēl būtu varējusi 
iet? Varbūt varēja būt runa par 
Jauno laiku, tomēr man vairāk 
pie sirds bija Pilsoniskā savie-
nība. Runājot par apvienību 
Vienotība, jāatceras, ka arī 
Amerikā demokratu partijā  
un republikāņu partijā ir da -
žādi noskaņoti cilvēki. Vie-
notībā ir vairāk sociālde mo-
kratiski noskaņotie, ir cen- 
tr iski liberālais spārns, savu-
kārt es esmu vairāk konservā-
tīvi noskaņota, bet pats galve-
nais man ir tas, ko kongresā 
uz  svēra arī Kristovskis – na -
cionāla valsts. Dibinot Vieno-
tību, mūsu lielais izaicinā-  
jums ir - būt vai nebūt Latvijai          
kā nacionālai valstij. Tas būs 
nākamo vēlēšanu lielais jautā-
jums. Tāpēc es izvēlējos Pilso-
nisko savienību. Starp citu, 
partijā ir vairākas ļoti spē  -
cīgas personības sievietes.

Vai kandidēsit nākamajās 
vēlēšanās? 

Esmu aicināta kandidēt un 
gribu teikt, ka es necīnos ne 
par vēlēšanu apgabalu, ne vietu 
sarakstā. Ja vajag, ja no manis 
ir kāda pievienotā vērtība, es 

BŪT VAI NEBŪT – TĀDS IR JAUTĀJUMS LATVIJAI

kandidēšu.
Tātad jūs piekrītat tam, ko 

pēdējā laikā aizvien biežāk 
nākas dzirdēt no cilvēkiem 
visās Latvijas malās, – rudenī 
izšķirsies, vai Latvijas valstij 
būt vai nebūt? Ir cilvēki, kas 
saka vēl vienkāršāk: ja Vieno-
tība vēlēšanās nesaņems bal-
su vairākumu, visā Latvijā 
notiks tas, kas šobrīd notiek 
Rīgas domē – pilnīga patvaļa, 
likumu neievērošana un ne -
patika pret visu latvisko.

Domāju, ka tas ir tieši tik 
drāmatiski, kā jūs sacījāt. Es 
pierakstīju Annas Žīgures kon-
gresā teikto: „Valstī dzīvošana 
nevienam nesagādā prieku.” 
Tie ir traģiski vārdi 20 gadus 
pēc neatkarības atgūšanas. Ja 
pie varas nokļūs uz Austru-
miem vērstais Saskaņas centrs 
vai arī ne par matu ne labākā 
Šlesera un Šķēles koalicija, kas 
nule veidojas un tāpat raugās 
uz Austrumiem, tad mūsu lat-
viskajai valstij būs beigas.

Ko darīt? Daudzi teic – vē -
lētāji to nepamanīs, jo viņus 
māc ikdienas rūpes.

Mani māc ļoti lielas bažas 
par mūsu vēlētājiem. Domā  -
ju, ka pēc visa tā, kas Latvijā 
noticis pēdējos gados, vēlētāji 
jūtas bezspēcīgi kaut ko ie -
tekmēt, jo viņi var teikt, ko 
grib, bet polītiķi dara, ko viņi 
grib. Tas ir bīstami, jo spožās 
reklāmas un vienkāršotie uz -
stādījumi pirms vēlēšanām ap -
dullina un pārņem cilvēkus.  
Es gribētu redzēt pilsoniskās 
sabiedrības aktīvitāti, jo galu 
galā Latvijā ir nevalsts sek  -
tors. Es ceru, ka cilvēki tagad 
jau ir vairāk nobrieduši un 
neuzķersies uz lētiem trikiem. 
Bet svarīgākais vēlēšanās būs 
atgādināt, kas ir tie, kuŗu dēļ 
mēs esam šajā situācijā. Tais-
nību sakot, es jūtos līdzat bil-
dīga, jo biju partijā, kuŗa par 
to ir atbildīga. Saviem drau -
giem, radiniekiem un pazi  -
ņām es vairs nevarēju skatī  -
ties acīs, un arī tas bija viens 
no manas aiziešanas iemes-
liem.

Gribu piebilst, ka ļoti daudz 
kas ir atkarīgs no vēlētāju 
atmiņas – vai viņiem iestāsies 
atmiņas zudums un viņi aiz-
mirsīs tās divas partijas, kas 
pamatu pamatos ir atbildīgas  
par notikušo, - Tautas partiju 
un LPP/LC, vai arī atcerēsies 
šo partiju darbus.

Šķiet, ka bez pasaulē dzī-
vojošo latviešu balsīm būs 
grūti vēlēšanās pārspēt pro-
kremlisko Saskaņas centru.

Decembrī biju Vašingtonā 
saistībā ar gaidāmo NATO 
Parlamentāro Asambleju, kas 
notiks Rīgā. Kopīgās vakari -
ņās ar Amerikas latviešu ap -

vienību un Pasaules brīvo 
latviešu apvienību sacīju, ka 
mums jāglābj mūsu nacionālā 
valsts un ka nevienam ne -
vajadzētu palikt malā. Runa 
jau ir ne tikai par tiem, ko 
saucām par trimdas latvie  -
šiem, bet arī par tiem, kuŗi no 
Latvijas aizbraukuši tagad. 
Šodien darba meklējumos aiz-
braukušie taču nevarēs at -
griezties, ja situācija būs tāda 
kā tagad vai arī ja vēlēšanās 
uzvarēs uz Austrumu kaimiņu 
orientētie polītiskie spēki. Ce -
ru, ka mums Latvijā veiksies 
sarunas ar Centrālo vēlēšanu 
komisiju un izdosies panākt, 
ka Amerikā, piemēram, vēlē-
šanu iecirkņi tiek atvērti arī 
dažādos sabiedriskajos cent-
ros, jo tas ļautu ārzemēs dzī-
vojošiem latviešiem aktīvāk 
piedalīties vēlēšanās.

Par pašreizējo situāciju es 
gribu teikt, ka mums, tiem, 
kuŗi dzīvojuši trimdā, ir pie-
trūcis spēka, bija par maz cil-
vēku, kas atgriezās Latvijā, – 
mums pietrūka kritiskā vai-
rākuma, lai spētu ietekmēt 
lietu virzību Latvijā. Turklāt 
pat gados jaunus cilvēkus,   
kuŗi atgriezās Latvijā dzīvot 
un strādāt, ir sagaidījusi ne 
vienmēr labvēlīga attieksme.

Vai no pēdējā laikā Saei - 
mā atbalstītajiem likumiem 
kāds ir klaji nedraudzīgs 
Latvijai? 

Nupat pieņemts Imigrācijas 
likums, kas būtībā ir domāts 
tiem, kuŗi dzīvo austrumos no 
Latvijas un kuŗi grib šeit ie  -
kļūt ar visām ģimenēm. Šo 
likumu atbalstīja un bīdīja Sa -
eimas Tautsaimniecības, ag -
rārās, vides un reģionālās attīs-
tības polītikas komisija, ko 
vada Vents Armands Krauklis 
no Tautas partijas, bet ideja 
nāca no Aināra Šlesera. Aizse-
dzoties ar investīciju vārdu, 
tika atbalstītas vairākas li  ku  - 
ma normas, kas ļaus dzīvot 
Latvijā un brīvi pārvietoties pa 
Šengenas zonu katram, kas 

iegulda samērā mazu summu 
nekustamā īpašuma iegādei. 
Debatēs vaicāju, vai Saeimas 
komisija ir konsultējusies ar 
Ārzemju investoru padomi 
šajā jautājumā. Protams, ko -
misija nebija konsultējusies ar 
šo padomi, viņu konsultanti 
un idejas atbalstītāji bija vai-
rāki nekustamo īpašumu tir-
gotāji Latvijā. Mums taču ir 
vajadzīgs, lai investors, kas 
ienāk Latvijā, ir uzticams un 
stratēģiski drošs. Pašlaik pie-
ņemtā likuma norma Latvijas 
drošību mazina. Savukārt in -
vestoram vajag polītisku un 
ekonomisku stabilitāti, eiro-
pisku valsts pārvaldi un sa  -
ma zinātu administrātīvo slo-
gu, mazu korupcijas risku. 
Protams, cilvēkus, kuŗiem jau-
nās likuma normas ir domā-
tas, šie jautājumi neuztrauc  
un neinteresē. Pieņemtos gro-
zījumus likumā Tautas partija 
un LPP/LC pasniedz kā mil-
zīgu ieguldījumu Latvijas eko-
nomikā, lai gan ar valsts un 
tautas interesēm šim likumam 
nav nekāda sakara. (Pilsoniskā 
savienība un citi valdības ko a-
licijas deputāti jau ir aicinā -
juši Zatleru neizsludināt gro-
zījumus Imigrācijas likumā - 
aut.)

Pēdējā laikā jūs esat kļu  -
vusi par taisnības cīnītāju – 
vai tas nesarūgtina ikdienas 
dzīvi, ja mēģināt augstiem 
ie rēdņiem atgādināt elemen-
tāras patiesības?

Nē, tas ir veids, kā atbrīvo-
ties no sarūgtinājuma, kas 
mani nomāc. Esmu nolēmusi, 
ka jāsaka „nē” visām nejē-
dzībām, lai gan klusēt, pro-
tams, ir vieglāk. Vēl nupat 
kāda žurnāliste man vaicāja, 
ko Ministru kabineta kance-
lejas vadītāja Veismane man   
ir nodarījusi, ka atklāju viņas 
vēlmi izsekot žurnālisti. Ma -
nu prāt, tā ir gluži vai slimī -   
ba – visu reducēt uz perso-
niskām attiecībām. Veisma -
nes kundze personiski man 

neko nav nodarījusi, viņa 
nodarījusi sliktumu valstij un 
žurnālistikai. Uz Saeimas Ei  -
ro pas lietu komisiju tika 
atsūtīti dokumenti par kādu 
ierēdņu apmācības program-
mu, ko financē Eiropas Sa -
vienība. Dokumenti bija ar 
ierobežotas pieejamības zī  mo-
gu, bet pielikumam tāda ne -
bija, un, protams, to saņēma 
arī žurnāliste, kas klausījās 
komisijas sēdi. Vēlāk žurnā-
liste datus no pielikuma iz -
mantoja savā ziņā, bet Veis-
manes kundze zvanīja man,   
jo gribēja, lai Drošības poli  -
cija sāk žurnālistes telefona 
noklausīšanos un e-pasta lasī-
šanu. Arguments bija, ka viņai 
ir draugi, bet viņa grib zināt 
arī savus ienaidniekus, jo tikai 
ienaidnieks varētu izplatīt in -
for māciju par to, cik miljonu 
Eiropas naudas paredzēts ie -
rēdņiem. Protams, es atteicos 
atbalstīt šo Veismanes kun  -
dzes ideju, turklāt esmu pār-
liecināta, ka Eiropas naudas 
izlietojums nav un nevar būt 
slepens. Par Veismanes kundz-
es nodomu pastāstīju žurnā-
listiem. Pēc kāda laika sagadī-
jās, ka kļuvu lieciniece kon-
fekšu kastes dāvināšanai Valsts 
ieņēmumu dienesta  darbinie-
cei no apmeklētāja pu   ses, un 
arī par to es ne  klusēju.

Domāju, ka šajos gados   
esmu pārāk daudz klusējusi, 
negribot cilvēkus aizvainot, 
bet tā bija mana kļūda. Man 
vajadzēja sacīt, ka ir lietas,     
ko zinu labāk, skaidrot, ka         
ir lietas, kuŗas patiesībā ne -
dara tā, kā šeit Latvijā iegā   -
jies. Varbūt tā bija visu mū  -   
su – Rietumu latviešu kļūda. 
Katrā ziņā gribu sacīt, ka savu 
valsti varam nogalināt tikai 
mēs paši – ar savu neizdarību, 
paviršību, savtīgumu un ne -
gribēšanu domāt. Svešas kā -
purķēdes nebūs vajadzīgas. To  -
mēr es ceru, ka spēsim tikt galā.

Sallija Benfelde

Vaira Paegle: „Savu valsti varam nogalināt tikai mēs paši...”

Ar 9. Saeimas Pilsoniskās savie nī    bas frakcijas de  putāti 
un Eiro  pas lietu komisijas priekšsēdi Vairu Pa  egli runājām 
brī  di pēc partiju Pilsoniskā savienība, Jaunais laiks un Sa -
biedrība citai polītikai apvie nības dibināšanas kongresa 
Nacionālajā teātrī. Rudenī    būs jau 12 gadi, kopš Vaira 
Pa  egle iesaistījusies Latvijas po  lītikā. Viņa ir viena no 
Tautas partijas dibinātājiem, no tās sa  raksta ievēlēta 7., 8., 
un 9. Sa  eimā. Šogad polītiķe pameta Tautas partiju un 
iestājās Pilso niskajā savienībā. 



LAIKS 2010. ga da 13. marts – 19.  marts12

(Turpinājums sekos)

Dāvana
Flensburgas noskaņas

Anita Liepa
(Turpinājums no BL Nr. 10)

Senāk pa Lielo ielu klandēja 
tram vajs, kas dažu minūšu laikā 
pa  sažieŗus aizrāva līdz pat Ziemeļu 
vārtiem. Braucot uz pretējo pusi, 
Fjorda galam apliecis loku, tas 
aizvizināja uz Mirviku, kur pir-
majā pēckaŗa rudenī dīpīšu no  -
met nē atvēra latviešu pamatskolu 
un ģimnaziju. Bet maniem ceļa 
biedriem vispirms jāredz Nep  -
tūns, mūsējo nez kāpēc iedēvēts 
par Moŗu ķēniņu, un pēc tam Lie -
lās ielas lepnums - Ziemeļu vārti. 
Pievakarē sameklēsim Fruerlun  -
das un Mirvikas latviešu nometņu 
vietas. Uz Kanadu aizklīdusī bēr-
nības draudzene Irēne Šteinmane 
savā pirmā Latvijas apciemojuma 
reizē gan teicās dzirdējusi, ka Fru-
erlundā barakas sen nojauktas.    
Vai līdzenā zāliena vidū nozudis  
arī baseins? Negribas ticēt, ka tau-
pīgie vācieši būtu to aizbēruši. Vēl 
lielāks peldbaseins bija Mirvikas 
no  metnē, ar augstu tramplīnu 
turk lāt. Tur notika sacensības pel-
dēšanā un daiļlēkšanā no tramplī-
na. Gribētos redzēt vismaz tos 
abus. Un iegriezties iedzimto fru-
erlundiešu namiņā, kuŗa saim-
niekiem māte pirms prom brauk-
šanas atdeva mūsu mazo, svītraino 
kaķēnu Pēterīti. 

 Šobrīd tātad Lielā iela, attālā  kie 
mikrorajoni – pēc tam. Rīt, kamēr 
ceļabiedri stūrēs uz Dāniju, pacie-
mošos lazaretē, ja pietiks laika, 
aizstaigāšu līdz Marienhelcungam, 
kur maza bēgļu nometne mums 
sniedza pirmo patvērumu svešajā 
zemē. Būs jāiegriežas arī košam 
parkam līdzīgajā jaunajā kapsētā, 
kur atdusas dažādu tautību flens-
burgieši, Pirmajā pasaules kaŗā 
kritušie kaŗavīri, Otrā kaŗa avio-
bumbas upuŗi - dāņu bērni un ka   ŗa 
lazaretēs mirušie. Varbūt laimēsies 

sameklēt kopu, kuŗā guldīts lat-
viešu puisis no divdesmit devītās 
celles, viņa bērēs biju klāt. Savā 
gaŗstāstā viņu nodēvēju par Ru -
dzīti; nu vairs neatceros, vai tas ir 
viņa īstais vārds, vienīgi to, ka viņa 
dzimtā puse - Zaļenieki. Ja atra  -
dīšu kapu, pie kuŗa plāksne ar 
septiņu kareivju uzvārdiem, tad 
latviskais būs viņējais. Pa kādam 
latviskam jābūt arī uz citām plāks-
nēm. Iespējams, ka Latvijā šos 
puišus joprojām kāds meklē… 

Tas būs rīt. Tagad jāskatās, kur 
pietura, jāgaida tramvajs. Bet mi  l-
zīgo dzelzs kurmju izrakņātajā     
ielā nav pat tramvaja sliežu. Vai 
Ivara gudrais dators braukšanas 
priekš vakarā nebrīdināja, ka Grosse 
Strasse ir gājēju iela? Esmu laidusi 
gar ausīm arī ceļvedī teikto: tram-
vajs septiņdesmitajos gados no -
mai  nīts ar autobusu satiksmi.     
Lielā iela šobrīd atgādina mūsu 
Daugavpili. Visur bedres, grāvji, 
smilšu kaudzes, ekskavātori, cau-
rules, rosās strādnieki oranžās ves-
tēs. Tiek mainītas ūdensvada un 
kanālizācijas caurules. Gan tur,   
gan te droši vien ar Eiropas Savie-
nības atbalstu. Pa šo, it kā gājē  -  
jiem paredzēto ielu visērtāk būtu 
pārvietoties lidojot, ja vien pa  -
saules radītājs cilvēku ciltij neno-
skopojis spārnus. Laipodami ap 
smilšu kaudzēm un bedrēm, mani 
ceļabiedri iemūžina namu šaurās, 
pret ielu vērstās fasādes, kuŗu 
smailās jumtu kores un sīkrūšu 
logi atgādina Vecrīgas „trīs brāļus”, 
arī pa kādai jūgendstila ēkai ar 
raksturīgu erkeru. Līdzās senat nī-
gām mājām parādījusies daža 
pārbūvēta celtne ar ielas kopskatā 
neiederīgiem pakešu logiem. To -
mēr pārmaiņu laika ievilkto vaib- 
s tu Vecpilsētas sejā nav daudz, to  -

ties mainījies ēku izmantojuma 
veids. Velti lūkojos pēc maiznīcas, 
kur pirkām kaŗa laika lielāko gar-
dumu – no baltiem kviešu miltiem 
ceptās „štolles”, un veikaliņā, kur 
tirgoja vietējo sudrabkaļu darinā-
jumus, tagad pārdod ko citu. Četr-
desmit sestajā gadā kādā Lielās 
ielas pavārtē izandelējusi savu ci -
garešu paciņu, tā laika vērtīgāko 
valūtu, iegriezos veikaliņā, kuŗa 
skatlogu greznoja savā vienkār  šī  -
bā skaists, ametistiem rotāts sud-
rab  lietu komplekts – kaklarota, ap -
roce un gredzens. Naudas pietika 
tikai gredzenam, tas arī tagad man 
pirkstā, bet aplama bijusi cerība 
vairāk nekā pēc pusgadsimta no   
tā paša komplekta iegādāties arī 
aproci. Prāts negrib ticēt tam, ka 
laiks ir jauns un cits. 

Ivars smiedamies pavērš savu 
daudzfunkciju mobiliķi pret vai-
rākstāvu nama jumtu, virs kuŗa 
raganīgas sievietes ļauj pavasaŗa 
vējiem taustīties ap kairinošās po -
zās sastingušiem, no metalla stie-
ņiem izlocītiem augumiem. Izska-
tās pēc priekanama reklāmas. Pie 
nama ārdurvīm gan nav ne sar-
kana luktuŗa, nedz kāda uzraksta. 
Varbūt mūsu pieņēmums ir ap -
lams, taču izteiksmīgā kompozi  -
cija vedina domāt, ka redzam        
īstu priekamāju. Diez kad tā ra -
dusies? Ja bijusi jau agrāk, gan   
kāds no mūsējiem to būtu pa -
manījis. Virs kāda cita nama jumta 
redzama puse no pilsētas ģerbo  -  
ņa – divi no metalla stieņiem 
veidoti lauvas. 

Strūklakas bļodai ar Neptūna 
statuju jābūt netālu no Marijas 
baznīcas. Laipojam ap rakumiem, 
skatāmies uz visām pusēm -- no 
jūras ķēniņa ne vēsts. Tad Ivars, 
norādot uz augstu kolonnu ar sīku 

figūriņu galā, vaicā: diez kas tur uz -
tupināts, kāds no zemes varena-
jiem, vai? Nezinu, jo neatceros re -
dzējusi. 

Iela liekas desmitreiz gaŗāka nekā 
atmiņā saglabātā, kad pa to nevis 
gājām, bet braucām. Tagad Zieme-
ļu vārti, it kā svešiniekus kaitinot, 
šķiet kāpjamies atpakaļ, virzāmies 
uz Dānijas robežas pusi. Diena nav 
īpaši vēsa, tomēr Lauŗa mētelītis tik 
agram pavasarim par plānu; lai 
nepārsaltu, viņš aizsteidzas mums 

ar Ivaru labu gabalu priekšā, tad 
griežas atpakaļ, paietas līdzās un 
atkal platiem soļiem liekas prom. 

Nordertor - 1595. gadā celtie Zie-
meļu vārti, aiz kuŗiem iela turpi  -
nās, bet senāk tie iezīmējuši pilsē  -
tas ziemeļu robežu. Vārtu otrā   
pusē virs ailas dāņu ķēniņa Kris-
tiāna IV vapenis, tam līdzās pilsē  -
tas ģerbonis – bāka vai nocieti-
nājuma tornis ar divi lauvām. 

Grāmatas autore ir jauna vēs-
turniece, un šāds pētījums par 
mūsu nacionālās identitātes šū -
puli un pirmsākumiem darītu 
godu arī pieredzējušam profe-
sionālim. Tāpēc jo lielāks prieks 
un lepnums par tik dziļu un 
nopietnu pētījumu un par jauno 
vēstures zinātnieci, jo viņas vei-
kums ļauj ar cerībām lūkoties 
nākotnē un sniedz gandarījumu 
par jaunākās paaudzes iegul dī-
jumu Latvijas vēstures un na  -  
ci onālās pašapziņas veidošanā. 

Par valstiskuma un neatkarības ideju šūpuli
Gētes institūtā nosvinēta Latvijas Universitātes Akadēmiskā apgādā izdotas nozīmīgas grāmatas klajā nākšana – tā ir 

Dr. Kristīnes Volfartes „Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam”
Sākotnēji K. Volfartes darbs 

pēc disertācijas aizstāvēšanas 
pub licēts Vācijā 2006. gadā. Grā-
matas tulkojums latviešu valodā 
tapis ar Vācijas Ārlietu minis- 
t rijas un Gētes institūta financi  -
ālu atbalstu. Ievadot sarīko  ju  -
mu, atzinīgus vārdus  par K. 
Vol   fartes grāmatu teica Latvijas 
Universitātes Vēstures un filozo-
fijas fakultātes profesors Ilgvars 
Butulis, augstu novērtējot jaunās 
doktores neparasto pētniecības 
ievirzi un talantu cauri doku-
mentiem, faktiem un vēstures 
lie cībām saskatīt būtiskas saka-
rības latviešu nācijas pašnoteik-
šanās un brīvības centienos, ko 
uzjundīja un uzturēja 1868. ga  -
dā jaunnodibinātās Latviešu 
biedrības censoņi. Profesors I. 
Butulis jaunajai kollēģei  novē  -
lēja vērtīgos pētījumus turpi  -   
nāt. LU vadības vārdā K. Volfar  -
ti par sasniegumiem sveica LU 
prorektors Indriķis Muižnieks.

K. Volfarte priekšlasījumā at -
klāja pētniecības nolūku, darba 
tapšanas struktūru, no čechu 
vēs  turnieka Miroslava Hroca 
aiz   gūto metodi, kā analizēt 
priekš   noteikumus, kas veicināja 
latviešu izveidošanos no nedo-
minantas etniskas grupas par 

nā ciju. Daudz jaunu atziņu 
autorei palīdzējis gūt līdz ar 
atmodas sākumu un neatkarī  -
bas atgūšanu Latvijā atkal pie-
ejamais Rīgas Latviešu biedrības 
archīvs. Gan klausoties vēstur-
nie ces atziņās, gan lasot viņas 
grāmatu, manāma būtiska ten-
dence –  kā cauri pētījuma rin-
dām skaidri iznirst 19. gadsim  -  
ta vidū briestošā Latvijas val- 
s tiskuma un nacionālās identi-
tātes ideja.

Grāmatas piecās nodaļās ak -
centēta Rīgas Latviešu biedrības 
nozīme nacionālās apziņas vei-
došanā. Pirmo biedrības aktī-
vistu ieguldījums turpinās vēl 
šodien. Diezin vai mūsdienās 
mēs būtu pieredzējuši tik krāš-
ņus Dziesmu svētkus, turklāt  
brīnumainā kārtā saglabātus pa -
domju režīma gados, ja svētīgi 
iedibinātā tradicija nebūtu tik 
gudri ievirzīta un ar pašaizlie-
dzīgu cilvēku pūlēm iznēsāta 
cauri gadu desmitiem. Grāmatā 
tikpat nepārprotami akcentēti 
Krievijas imperijas tīkojumi un 
pārkrievošanas plāni, kas sevišķi 
dzelžaini Latvijā kļuva 19. gs,   
80. gados. Tieši tāpēc Latviešu 
biedrība pievērsās jaunas, ap  jo-
mīgas valodas un kultūras pro-

grammas izkopšanai.
„No 1884. līdz 1905. gadam 

biedrība latviešu kultūras un 
izglītības jomā izvērsa visai ak -
tīvu darbību,” rakstīts apjo mī-
gajā sējumā. Latviešu bied rības 
biedri dibināja apgādus, orga ni-
zēja valodnieku un et  no grafu 
ekspedīcijas, maksāja stipendiju 
apdāvinātiem studentiem, no -
dibināja Latviešu tautis  ko mū -
zeju, izsludināja godalgas lat  -
vie šu literātūras un mūzikas 
darbiem, sniedza financiālu at -
balstu latviešu mūziķiem un   
rakstniekiem. Arī sociālās pro-
grammas galvenais mērķis bija 
veicināt latviešu vidusslāņa 
saim  niecisko attīstību. Tādu iz -
cili ie  cerētu un īstenotu pro-
grammu bija daudz dažādās 
nozarēs. 

„Veidojot nacionālo identitāti, 
RLB aktīvisti izmantoja tādus 
simboliskus un materiālus ele-
mentus kā folklora, tautastērpi, 
dziedāšanas svētki, latviešu him-
na, dziesmu svētku jeb t. s. Līgo 
karogs, kapakmens G. Mer ķe-
lim, valoda, modernā latviešu 
kultūra, latviešu nacionālais   
mū  zejs un etnografiskā izstāde,” 
raksta K. Volfarte. Zīmīga vēs-
turnieces atziņa: „Drīz vien par 

svarīgu latviešu identitātes daļu 
kļuva arī paši Dziesmu svētki ar 
to simboliku, gājieniem, kon-
certiem un runām.” 

Grāmatas ievadā autore pauž 
lielu pateicību visiem, kas  palī-
dzējuši darba tapšanā, taču īpaši 
doktora disertācijas vadītājam 
un pētījuma idejas autoram pro-
fesoram Dr. Dr. hon. c. Ervīnam 
Oberlenderam. Pateicība iz   teik  -
ta Latvijas Akadēmiskās biblio-
tēkas Rokrakstu un reto grāmatu 
nodaļas vadītājam V. Mazulim 
un līdzstrādniecēm, arī Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Reto grā-
matu un rokrakstu, Letonikas un 
Periodisko izdevumu nodaļas 
līdzstrādniekiem, Minchenes 
Ba  vārijas Valsts bibliotēkas un 
Mār burgas Herdera institūta 
dar  biniekiem. Paldies teikts  arī 
Gētes institūtam par financiālo 
atbalstu grāmatas tulkojumam 
latviešu valodā.

Gribas teikt paldies arī auto  -
rei, jo tik depresīvā un smagā 
laikā, kad brīžiem apdraudēts 
šķiet viss, uz ko esam cerējuši, 
šādas grāmatas un jaunu, gaišu 
personību parādīšanās dziedē 
mūsu nacionālo pašcieņu un 
stiprina cerību.

Irēna Lagzdiņa     

Viņpus Ziemeļu vārtiem
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Gadiem ilgi gan 
Latvijā, gan Rietu-
mu latviešu vidū 
dis  kutēts par Latvi-
jas polītisko partiju 
sadrumstalotību. 
Pirmais solis uz     
ap  vienošanos tika 

sperts 6. martā. Polītisko partiju 
Jaunais Laiks, Pilsoniskā savienība 
un Sabiedrība citai polītikai biedri 
pieņēma lēmumu par partiju ap -
vienības Vienotība dibināšanu. Na -
cionālajā teātrī velti bija meklēt 
kaut vienu brīvu vietu, starp vie-
siem varēja manīt arī daudzus 
Rietumu latviešus, kas tagad dzīvo 
un strādā Latvijā, – Maiju Sinku, 
Ingrīdu Meierovicu, Rasmu Šildi 
Kārkliņu, Uldi Gravu u.c. Zālē    
bija arī vairāki bijušie Augstākās 
padomes un Tautas frontes aktī-
visti. Atskaitot dažas balsis, kas 
atturējās, pārsteidzoša ir visu trīs 
partiju ierindas biedru vienprā  tī   -
ba, par jaunās apvienības dibi nā-
šanu nobalsoja 646 delegāti. 

Vienotībā apvienojušās partijas, 
kuŗu valsts ekonomiskās atlabša-
nas vīzijā ir atšķirīgs redzējums 
nodokļu un monētārajā polītikā, 
nemaz nerunājot par vairākiem 
ekscentriskiem polītiķiem, kuŗiem 
sadarbība nākotnē varētu būt 
problēmatiska. Finanču ministrs 
E.Repše Nacionālajā teātrī nebija 
manāms, viņš joprojām nevar sa -
mierināties ar Jaunā laika valdes 
lē  mumu izslēgt no partijas viņa  
do  mubiedru Danu Titavu. 

Kā jau pienākas, uz dibināšanas 
kongresu izstrādāts Vienotības lo -
gotips, jaunā apvienība par savu 
krāsu izvēlējusies zaļo. Kā katrā 
svinīgā sarīkojumā, netrūka ap-
sveikumu un runu, dažas „no  pu-
lētas” līdz katram vārdam, tomēr 
vairākas uzrunas bija spontānas  
un nāca patiešām no sirds. Filo  - 
zo   fe Maija Kūle skaidri norādīja,  
ka sekmes jaunajai kustībai būs 
tikai tad, ja Vienotība būs patiesa 
„tautas kustība”. Rakstniece A. Žī -

Vienotība nodibināta – jautājumi paliekDainis Mjartāns

gure sacīja, ka uz skatuves kāpusi, 
lai izteiktu atbalstu Vienotības ide-
jai, jo vēlēšanas rudenī būs nozīmī-
ga robežšķirtne. Rodoties sajūta,  
ka tagad ir tāda pati situācija kā 
1940. gadā, “kad Latviju atdeva bez 
neviena šāviena”. Vienotībai jāspēj 
pagriezt Latvijas attīstību un do -
māšanu citā virzienā, taču to spēs 
tikai cilvēki, kas neceļ savu labumu 
pāri sabiedrības labumam. 

Latgales pārstāve, sabiedriskā 
dar  biniece I. Zepa uzsvēra, ka mo -
dernas Latvijas izaugsme iespēja-
ma tikai tad, ja tiks ievērotas lau  -
kos un mazpilsētās dzīvojošās tau-
tas daļas vēlmes un respektētas 
lokālās identitātes: suiti, latgaļi, sēļi 
utt. Vairas Vīķes-Freibergas atsūtī-
tajā apsveikumā izskan savdabīgs 
aicinājums Latvijas sievietēm: „Ir 
nācies dzirdēt, ka Vienotība ilgi ne -
pastāvēšot, jo tajā esot parāk daudz 
spēcīgu sieviešu! Dāmas – te nu          
ir jūsu īpašais izaicinājums. Parā-
diet visiem, cik vērtīgu pienesumu 
var dot visu iedzīvotāju - ne tikai 
puses – aktīvā iesaistīšanās polītikā! 
Latvijai šobrīd vajadzīgi visi savi 
spēki. Nevienu nedrīkst atstumt 
malā, un neviens arī pats nedrīkst 
norobežoties no piedalīšanās val-  
stij svarīgos polītiskos procesos.” 

Interesanti jauninājumi bija dzir-
dami Pilsoniskās savienības pār-
stāves Sandras Kalnietes runā. Ei -
ropas Parlamenta deputātes ieskatā, 
saglabājot proporcionālu vēlēšanu 
sistēmu, jāpalielina vēlēšanu ap -
gabalu skaits no pieciem līdz pat 
14. Tad deputāti būs konkrēti 
atbildīgi saviem vēlētājiem. Lielāks 
apgabalu skaits arī precīzāk atspo-
guļotu Latvijas reālos reģionus.  
Nav loģiski, ka Engure un Viesīte 
atrodas vienā vēlēšanu apgabalā, 
bet Ķemeri un Pļaviņas - citā. Pēc 
S. Kalnietes domām, jāievieš tiešas 
pašvaldību vadītāju vēlēšanas. Tad 
pilsētu un novadu galvas strādās 
stabilāk un vairs nebalansēs uz 
mainīgu koaliciju naža asmens. 

Kongresā izskanēja daudz fražu 

un teorētisku runu, tomēr klāteso-
šie juta izteiktu pozitīvu enerģijas 
lādiņu un ticību Latvijas nākotnei. 
Daudzi runātāji uzsvēra, ka pie-
mānīt latviešu vēlētāju vēlreiz būtu 
nāves spriedums Latvijas valstij! 
Tomēr Vienotības dibināšanas sa -
karā jāsaprot, ka Latvijā nav jaunu, 
šķīstu polītiķu un polītika ir jau-
tājums par mazāko ļaunumu, nevis 
par lielāko labumu. Partiju apvie-
nības Vienotība līdeŗiem nav vien-
prātības par sadarbības partne  -
ŗiem. Jaunā laika līdere Solvita 

Āboltiņa apvienībā vēlētos redzēt 
Tukuma apvienību Pilsētai un no -
vadam, Ogres novadam, Rīgas ap -
riņķa novadu apvienību, kā arī TP 
(! - aut.) tagadējo sabiedroto Ulda 
Seska vadīto Liepājas partiju. Pil-
soniskā savienība vēlas Vienotībā 
redzēt Visu Latvijai!, par kuŗu sa -
vukārt šaubas ir Sabiedrības citai 
polītikai līderim Aigaram Što ken-
bergam: (..) lai runātu par sadar bī-
bu ar Visu Latvijai!, ir jāredz kon-
teksts, kādā viņi tiek uztverti Ei -
ropā, taču Eiropā viņus diemžēl 
nesaprot.” Gan Pilsoniskās savie nī-
bas līderis Ģirts Valdis Kristovskis, 
gan Sabiedrības citai polītikai 
priekš   sēdis Aigars Štokenbergs no -
rādīja, ka Zaļo un Zemnieku savie-

nība bez Aivara Lemberga nākotnē 
varētu būt sadarbības partnere.

Ceturtais nezināmais
Dažas dienas pirms Vienotības 

dibināšanas par ceturto partneri 
tika izvirzīta bijusī laikraksta     
Diena redaktore un līdzīpašniece 
Sarmīte Ēlerte un viņas domu-
biedri. Uz Vienotības dibināšanas 
kongresu S. Ēlerte ieradās žurnā-
listes statusā, lai gan nav zināms, 
kuŗu plašsaziņas līdzekli viņa 
pārstāvēja. Visās līdzšinējās inter vi-
jās S. Ēlerte katēgoriski atteikusies 

šobrīd nosaukt savus līdzgaitnie-
kus, kas varētu papildināt Vienotī-
bas rindas kā neatkarīgi Saeimas 
deputātu kandidāti. Būtu pavisam 
neloģiski, ja, Vienotību dibinot, tās 
rindās uzņemtu Sarmītes Ēlertes 
incognito grupu, kuŗā varētu būt 
personas, kas lielam vairākumam 
Vienotības biedru ir nepieņe ma mas. 

S. Ēlerte pati sacīja - lai Vienotība 
vispirms nodibinās un saprot, cik 
atvērta tā grib būt pilsoniskai sa -
biedrībai. Pēc tam varēs dalīt de  pu-
tātu kandidātu vietas, apgabalus un 
pārējo. Rīgas domes deputāts no 
Pilsoniskās savienības Mārtiņš 
Zandbergs Laika pārstāvim sacīja, 
ka viņaprāt nebūtu pareizi ļaut ar 
Vienotības vārdu uz Saeimu kan-

didēt personām, kas nav nevienas 
partijas biedri. S. Ēlerte, savus 
domubiedrus līdz šim paturējusi 
noslēpumā, turnejā pa ASV latvie-
šu centriem uzsvēra, ka Vienotības 
prioritāte ir „Nacionāla valsts, kur 
integrācijas pamats ir latviskā 
kultūrtelpa un kodols – latviešu 
valoda. Un kas ir atvērta visu tau-
tību latviešiem. Jo tieši šādu jauno 
latviešu, kas publiskajā telpā pār-
stāvētu savu piederību Latvijai, 
mums trūkst. Kaut tādi ir, bet bieži 
tiek atgrūsti aiz 19. gs. vai padomj-
laika līmeņa nacionālisma. Mums 
ir sava valsts – ir jābūt jaunam, pro-
gresīvam, valstiskam nacionālis-
mam.” Būtu interesanti noskaidrot, 
kādu Rietumu latviešu sabiedrības 
daļu S. Ēlerte sauc par „visu tautību 
latviešiem”, kuŗi tiek „atgrūsti aiz 
19. gs. vai padomjlaika līmeņa na -
cio  nālisma”. 

Vācijas latviete Baiba Lapiņa-
Strunska tīmekļa forumā ELJA50 
sakarā ar S. Ēlertes ASV turneju 
norāda, ka Latvijas viešņa tikusies 
tikai ar cilvēkiem, „kuŗiem polītiski 
nav iespējams piedalīties Latvijas 
polītiskajos procesos, kuŗiem nav 
iespējas Latviju polītiski veidot, jo 
liela daļa šo cilvēku ir nevis Latvi  -
jas Republikas pavalstnieki, bet  
gan mīļi letiņi bez Latvijas pavalst-
niecības, bez vēlēšanu tiesībām.” 
Runājot par S. Ēlertes iemīļoto te -
matu „pilsoniskā sabiedrība”, pa -
matots ir B. Lapiņas-Strunskas jau-
tājums - kāpēc Latvijas valsts jopro-
jām ir izslēgusi „polītisko trimdu” 
no pilsoņu kopas? LR Satversmes 
tiesa jau trešo reizi ir atlikusi sprie-
dumu pieņemšanu, kas pavērtu 
iespēju Rietumos dzīvojošiem lat-
viešiem atdzīvināt savu pavalst nie-
cību.

Esam jau rakstījuši, ka 2009. gada 
augustā Augstākās tiesas Senāts ir 
nolēmis iesniegt pieteikumu Lat-
vijas Republikas Satversmes tiesai, 
pieprasot atcelt ierobežojumu līdz 
1995. gada 1. jūlijam reģistrēties 
par Latvijas pavalstniekiem.

Godājamie klāt-
eso šie! Vispirms gri    - 
bu paskaidrot, kā   -
pēc es, nebūdama 
ne       vienas partijas 
biedre, esmu šeit un 

uzrunāju jūs. Proti, daru to cerībā, 
ka šodien izdosies tas, kas vairāk 
nekā pirms gada, gatavojoties pa  š- 
 val  dību vēlēša  nām, neizdevās Jūr-
malā. Jūrmalas Aizsardzības bied-
rība (JAB) toreiz uzrunāja visu triju 
te klātesošo partiju vadību un vēl 
partiju Mūsu zeme, lūdzot izveidot 
kopīgu vē  lē šanu sarakstu, ko JAB 
varētu at  balstīt. Toreiz tas neizde-
vās, jo vie tējo nodaļu ambīcijas bija 
pārākas par kopīgo labumu. Katra 
partija sagatavoja savu sarakstu,  
un paš rei zējais Jūrmalas domnie -
ku sastāvs  ir raibs kā dzeņa vēders. 
Jūr  malnie ki nesaprot, kur beidzas 
pozicija un sākas opozicija, un ne -
būt nav pār liecināti, vai virziens,  
ko ietur vie   tē jie polītiķi, nāk par 
labu pilsēt niekiem un pilsētai.

Esmu šeit, gribēdama izteikt savu 
atbalstu vienotības idejai. 

Laiks, ko pašreizējās paaudzes 
pār  dzīvo, visā pasaulē ir ļoti grūts 
un sarežģīts. Tāds tas ir arī lielai 
daļai atjaunotās Latvijas iedzīvotā-

„Jāceļ no jauna...”
Uzruna Vienotības dibināšanas kongresā Nacionālajā teātrī 2010.gada 6.martā

ju. Tomēr ļaunāka par trūkumu ir 
garīgā nospiestība. Mums nepie-
tiek veselīgas pašapziņas, ticības 
sa   viem spēkiem, un, galvenais, – 
Latvijā valda fatālas nolemtības no -
jauta, ka nekas nemainīsies, jo kāda 
zināma vai nezināma spēka noteik-
to lietu gaitu nav iespējams mainīt.

 Ilgus gadus esam bijuši liecinie-
ki, kā slepkavota vēlētāju ticība 
polītiskajām partijām, Saeimai un 
valdībai. Tas paveikts ar dažādu 
partiju darboņu, neizglītotu vai iz -
glītotu, bet savtīgu Saeimas depu-
tātu un pat valdības locekļu rokām. 
Protams, ar to negribu teikt, ka Lat-
vijā nav gudru un krietnu polītiķu 
un ierēdņu, arī augstāko ierēdņu, 
kuŗi bijuši godīgi un kuŗu darbs 
prasījis un joprojām prasa no vi -
ņiem lielus upuŗus. Tas nav vien-
kārši darbs, kā to saprot stabilas 
de   mokratijas valstīs. Nē, tā ir bijusi 
un ir nemitīga cīņa ar meliem, ne -
godīgumu, savtīgumu un citām 
līdzīgām parādībām, kuŗu redza-
mie vai neredzamie karognesēji 
nožēlojamā kārtā bijuši mazajā 
Latvijā ietekmīgi, bet patiesībā 
nicināmi ļautiņi.

 Latvija atrodas pie robežas ne 
tikai ģeopolītiskā nozīmē, un vēlē-

šanas rudenī būs robežšķirtne. 
Pro  tams, valsts vismaz vārdos ne -
pazudīs ne gada laikā, varbūt pat 
ne piecos gados, bet tautas dzīvā 
spēka noasiņošana gan var turpi-
nāties vēl straujāk nekā līdz šim. 
Tagad, pēc 70 gadiem, ir gandrīz 
vai tāda pati situācija, kā iedomā-
joties 1940. gadu, kad Latviju at -
deva bez neviena šāviena. 

Atbildība, ko uzņemas ikviens 
šajā zālē sēdošais, ir milzīga; tā ir 
ļoti smaga, tomēr vitāli nepie cie-
šama. Tā ir atbildība par sabiedrī  -
bu un valsti brīdī, kad tauta strauji 
iet mazumā un dzīvošana valstī 
gandrīz nevienam nesagādā prie-
ku. Kaut esam Eiropas Savienības 
un NATO dalībvalsts, cilvēki jūtas 
apdraudēti. 

Vienotības, ja šodien tāda ra  dī-
sies, būtiskākā jēga ir apstādināt 
iesākto gaitu un pagriezt visas Lat-
vijas attīstību, visu domāšanu pa -
visam citā virzienā. To spēs tikai 
godprātīgi, krietni, izglītoti un 
taisnīgi cilvēki, kuŗi neceļ savu 
labumu pāri sabiedrības labumam. 

Tomēr arī tad, ja Vienotība dzims, 
palīgā būs jāsauc draugi un domu-
biedri. Ja ikviens paaicinās talkā 
savus domu draugus un tie atkal 

savējos, tikai tad visa Latvija sa  viļ-
ņosies tāpat kā pagājušā gadsimta 
80. gados, ko daudzi pieredzējuši, 
bet citi par ko dzirdējuši. Tikai ko -
pā turoties, mēs varēsim sasniegt 
savu mērķi. 

 Kāds ir mērķis? Tas ir pavisam 
vienkāršs, bet grūts, – beidzot, pēc 
divdesmit gadiem, iesākt Eiropā 
būvēt tādu Latvijas valsti, par kuŗas 
eksistenci varētu būt droši mēs  
paši un nākamās paaudzes. Div-
des mit gados uzcelta greiza ēka, 
kas var drīz sabrukt. Tai nelīdzēs 
stutes, tā jāceļ no jauna – protams, 
izmantojot visus šim nolūkam 
derīgos materiālus. Soli par solim  
ir jāatgūst vēlētāju uzticība, un tas 
ir pats svarīgākais. 

Daudzas iespējas jau palaistas 
vējā, un jaunākā no tām šonedēļ, 
kad valdība, kurŗā ir arī nākamās 
Vienotības pārstāvji, tikai dažiem 
iebilstot, bet citiem klāt neesot, ak -
ceptēja kāpu aizsargjoslas iznīcinā-
šanu konkrētā apbūves gabalā. It  
kā sīkums, visas Latvijas piekrastes 
mērogā territorija nav liela, tomēr 
šis lēmums atkal ir trieciens vēlē-
tāju paļāvībai un pastiprina neti-
cību, ka ievēlētie priekšstāvji aizstāv 
sabiedrības, nevis sev tuvās un sev 

tuvo darboņu vēlmes. 
 Kamēr polītiķi un ierēdņi nespēs 

izskaidrot savu lēmumu pamato-
jumu, nevar cerēt uz vēlētāju atbal-
stu. Iespējams, šādā nožēlojamā 
vei  dā var saglabāt valdību, bet tad 
tas ir skaidri un gaiši jāpasaka. 

Es novēlu, lai Latvijas mēro gā iz -
dotos tas, kas Jūrmalā neizdevās, – 
un lai Jūrmala ir kā biedējošs pie-
mērs tam, kas notiek, ja spēkus 
ne  apvieno. 

Nobeigumā kāds citāts. Pirms 
simt gadiem - 1910. gadā mans vec-
  vectēvs advokāts Stērstu Andrejs 
laikrakstā Latvija rakstā Satai sīsi-
mies savas tiesības aizstāvēt izteicis 
aicinājumu, ko es šodien varu tikai 
atkārtot, - cerībā, ka šajos aizva dī-
tajos simt gados tauta guvusi pie-
tiekamu pieredzi: „Laiks mums at  -
mosties un at  jēgties, ka pie kopu 
darbiem visiem kopā jāpieliek ro -
kas; laiks sākt sa  prast interešu ko -
pību un laiks atzīt vajadzību nest 
ko   pu upuŗus kopu lietā. Citādi būs 
par vēlu: citi mums noraus kumosu 
no deguna priek  š as. Mūsu polītis-
ko pretinieku iz  veicība un rutīna 
ir tik ievērojama un viņu ceļi tik 
āķoti, ka viens otrs no mūsējiem 
to nespēj ne iedomāties.” 

Anna Žīgure

Partiju apvienības Vienotība dibināšanas kongresā Nacionā-
lajā teātrī
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dienas mēn.* LVL USD EUR
30-59 1 2,00 0,30 1,20

90-119 3 2,75 0,40 1,40
180-209 6 3,75 0,75 1,50
270-299 9 4,50 0,85 1,65
367-395 12 5,00 1,00 1,75

Termiņnoguldījums ar procentu 
izmaksu termiņa beigās, %Termiņš

Gada procentu likmes termiņnoguldījumam ar procentu izmaksu 
termiņa beigās

* termiņš mēnešos norādīts tikai informātīvos nolūkos
Likmes var mainīties, aktuālās likmes un likmes citiem termiņiem skatiet                                                   

    www.danskebanka.lv                                                                                               
    Norādītās termiņnoguldījumu likmes spēkā no 03.03.2010. 

V I E D O K L I S

Noguldījumu likmes

PBLA aicina tautiešus uz saviesīgiem vakariem Rīgā.
Katra mēneša otrā piektdienā Pasaules brīvo latviešu 

apvienības pārstāvniecības birojā Rīgā, Lāčplēša ielā 29, 
dz. 5, notiek tikšanās vakari ārzemju latviešiem. 

Turpmāk saviesīgie vakari sāksies plkst. 18 un ilgs līdz 
plkst. 22. 

PBLA paziņojums

Visai drīz pēc mana raksta 
pub licēšanas par to, ko visu 
Latvija var, saņēmu šādu pār-
metumu un paskaidrojumu: 

Man tikai žēl, ka Jūs sevī un 
citos vairojat nevajadzīgu rūg-
tumu pret Saeimas deputātiem. 
Patiesība ir tāda, ka deputāti 
2009. gadā divas reizes sama-
zināja savu atalgojumu, bet ga -
da beigās šo samazinājumu pa -
garināja vēl uz vienu gadu - līdz 
2010. gada beigām. Kopumā tas 
ir samazinājums par 40% salī-
dzinājumā ar likumā noteikto 
un par 20% salīdzinājumā ar  
ie  priekšējo gadu. Valdības vadī-
tāja un ministru, kā arī ierēdņu 
atalgojums caurmērā ir sama zi-
nāts par 20%. Likumos algas 
ap   rēķināšanas koeficienti (iz -
cēlums mans – A.) ierēdniecībai, 
valdībai un deputātiem ir sav-
starpēji samēroti, taču vienīgi 
de  putāti savu atalgojumu ir sa -
mazinājuši iepretī likumā no -
teiktajam. Pārējie saņem to, kas 
likumā noteikts.

Diemžēl man jāsaka, ka šis 
nevajadzīgais rūgtums pret de -

Rūgtums pret deputātiem?
putātiem ne tikai manī ir vei-
dojies jau ilgu, ilgu laiku. Ie -
meslu tam ir ļoti daudz. Vis-
pirms jau tas, ko deputāti dēvē 
par koeficientu caurmēra al  -
gās. Esmu pārliecināta, ka, šo 
algu aprēķinot, nav ievērots    
tas, ka tik daudzi no iepriekšējā 
gadā strādājošiem ir bezdarb-
nieki un viņu alga ir nulle. Otr-
kārt, parlaments pats apstipri-
nāja likumu par savām algām 
un tagad aizmirst krizes ap -
stākļus. 

Vēl varētu pieņemt, ka de -
putāti algās ir pelnījuši šo koe-
ficientu, ja parlamenta pie-
ņemtie likumi būtu normālam 
cilvēkam saprotami vai pie  ņe-
mami. Atkal un atkal šajos gan-
drīz 20 gados parlaments ie -
viesa likumus, kas pieļāvuši, 
ma  nuprāt, neiespējamo. Pie mē-
ram, kas tie var būt par liku-
miem, kuŗi ļauj valsts amat per-
sonām nodarboties ar sava la -
buma vairošanu, kamēr viņi ir 
valsts amatpersonas un no val sts 
saņem algu. Kā Latvijā tik īsā 
laikā varēja rasties tik daudz 

miljonāru, turklāt daudzi no 
viņiem ir bijuši Saeimas ap  stip-
rinātā valdībā un darbojušies 
pēc Saeimas apstiprinātiem li -
kumiem. Vēl nesen televīzijā 
dzirdēju vienu no šiem indivi-
diem sakām, ka visu, kas viņam 
pieder, viņš ir ieguvis saskaņā 
ar likumiem. Saskaņā ar liku-
miem? Ja tā, tad ar kādiem li -
kumiem saskaņā? Vai ar la  biem 
un apdomātiem likumiem? 

Kā varēja apstiprināt likumu, 
kas pieļāva valsts amatpersonai 
ieņemt divus trīs amatus un arī 
vairāk un saņemt algu tikpat 
daudzās vietās. Vai vienas pil sē-
tas galvam darba nav pietie-
kami jau savā amata vien? Te 
prātā nāk ne tikai Rīgas, bet     
arī Liepājas galvas.

Man nav saprotams arī tas,  
ka Saeima pat savējos nevar 
piespiest, lai tie pakļautos paši 
saviem izdotajiem likumiem, 
un ka vēl tagad mums ir de  pu-
tāti, kuŗi saviem piederīgajiem 
maksā īri un nodarbina savus 
ģimenes locekļus. Tāpat nav 
saprotams, ka deputāti par dar-
bu komisijās saņem vēl īpašu 
atalgojumu. Vai tad darbs ko -
mi sijās nav viņu darbs? Vai 
varbūt darbs komisijās būtu 
nododams privātam sektoram, 
lai var samazināt Saeimas bu -
džetu? Nepieņemami ir depu-
tātu pārmērīgi gaŗie slimoša  -
nas laiki. Vispār likums, ka 
slimniekam maksā tik gaŗus 
laika periodus no valsts līdzek-
ļiem, ir absurdi. Varu derēt, ka 
lielā slimošana visā Latvijā sa -
mazinātos, ja to vairs nevarētu 
atļauties uz valsts rēķina. Sa -
protu, ka nevar slimu cilvēku 
pamest bez līdzekļiem, bet tad 
slimību vismaz vajadzētu ap -
stiprināt kādam neatkarīgam 
ārstam, jo tagad bieži gadās tā, 
ka amatpersona neglābjami 
saslimst tieši tad, kad par viņa 
darbību ieinteresējas KNAB vai 
kriminālpolicija. Tikpat absurdi 
bija algu maksāt deputātam, 
kamēr viņš sēdēja cietumā. Arī 
tas, ka deputātiem maksā tik 
lielu naudu reprezentācijas no -
lūkiem bez pierādījuma, kur   
un ko viņi ir reprezentējuši, 
man nav pieņemams. 

Nezinu, kādi likumi un kur 
pieņemti pieļauj, ka Latvijas 

Bankas prezidents var saņemt 
lielāku algu nekā Amerikas 
Federālās bankas prezidents, ja 
Amerikā ir 150 reižu lielāks 
iedzīvotāju skaits. Tas pats sa -
kāms par algu tāda uzņēmuma 
vadītājam, kuŗš vairāk par pusi 
pieder valstij. Kas tie ir par li -
kumiem, kas pieļauj, ka Latvijā 
vienas niecīgas lidsabiedrības 
vadītājs saņem lielāku algu  ne -
kā visas Amerikas prezidents? 
Turklāt vairāk nekā puse šī 
uz ņēmuma pieder valstij, un 
mūsu parlaments ir bezspēcīgs 
kaut ko tur mainīt. Piedevām 
šis uzņēmums, kuŗā tiešām    
vai rāk nekā puse akciju vēl 
arvien pieder Latvijas val-        
s tij, tagad reklāmē privātus 
uzņēmumus, piemēram, lid sa-
biedrība airBaltic reklāmē Baltic 
Taxi un viesnīcu Īslande. Vai   
tas ir taisnīgi pret citiem uzņē-
mumiem, kas Latvijā nodar-
bojas ar līdzīgiem pakalpoju-
miem? Un kā var uzņēmums, 
kas pieder valstij (Latvijas 
Dzelz   ceļš), atbalstīt privāt per-
sonām piederīgu hokeja ko -
mandu (tas nekas, ka hokejs ir 
Latvijas nacionālais sports) ar 
galvu reibinošām summām. 

Tāpat man nav skaidrs, kur 
deputāti bijuši jau tūlīt pēc 
neatkarības atjaunošanas, kad 
tika likvidēti vai, labāk būtu 
teikt, privātizēti tai laikā vēl 
darbīgie uzņēmumi. Kā varēja 
tik daudzi no tiem nonākt tādu 
cilvēku rokās, kuŗus vairāk in -
teresēja personisks, nevis Lat-
vijas valsts labums. Kā Saeima 
varēja pieļaut likumus, kas ļauj 
vairākām varai pietuvinātām 
personām dzīvesvietu iekārtot 
Baltijas jūras kāpu joslā, un      
kā var deputāti, kuŗi ciena Lat-
vijas valsti, vēl arvien piederēt 
pie partijas, kuŗas vadībā ir ar 
šīm speciālajām privilēģijām 
apveltītie kungi. Tas rada ie -
spaidu, ka šie deputāti līdzīgos 
apstākļos rīkotos līdzīgi.

Neizpratni rada arī veids, kā    
tiek piešķirti atbalsti māmi  -
ņām. Bagātnieku un labi atal-
goto cilvēku mazuļi tiek atzīti 
par vērtīgākiem nekā ar mini-
mālu algu atalgoto māmiņu 
atvasītes. Bērna atbalsts, ko ap -
rēķina, pamatojoties uz mātes 
pēdējo mēnešu algu, ir ārkār-

tīga diskriminācija. It sevišķi 
tad, ja darba devējs to īpaši 
pa lielina pēdējo grūtniecības 
mēnešu laikā. Kāpēc atbalsts 
visām māmiņām un visiem 
bēr  niņiem nevarētu būt vie-
nāds? Kāpēc vieni ir vairāk 
vērti nekā citi? Un te nu rodas 
vēl viens jautājums: kāda nozī-
me Latvijas demografijā ir mā -
miņu algām, ja deputāti un 
valdība ar savu darbību pa -
nākuši, ka ģimenes ar lieliem 
un maziem bērniem Latviju 
pamet?

Neatbildētus jautājumus ra -
da arī fakts, ka pārkāpumi,     
lai neteiktu - noziegumi pret 
valsti, kuŗus valsts iestādēs un 
ministrijās atklāj Valsts kon-
trole, tiek atstāti bez attiecīga 
soda. Un ir viens likums, kas 
liek bailēs drebēt katram Lat-
vijas iedzīvotājam, kam nepie-
ciešams kredits, - proti, tas, 
kuŗš bankām ļauj ne vien 
atņemt par kreditu ieķīlāto de -
bitora mantu, bet arī piepra  -  
sīt kredita pilnu atmaksāšanu.    
Jau tagad tas esot iemesls ne 
vienai pašnāvībai vien, bet    
nav redzēts, ka deputāti, kuŗi 
šos likumus pieņēmuši un ap -
stiprinājuši, par to daudz 
uztrauktos. 

Saprotu, ka Latvijas sports 
prasa naudu, bet, ka tik liels 
procents piešķirto līdzekļu 
aiziet sporta funkcionāru al -
gām, nevis pašu sportistu at -
balstam, tas nu gan nav sa -
protams. 

Jābrīnās, ka parlaments var 
pieņemt likumus un vairs 
neinteresēties, kādu iespaidu 
tie atstāj uz tautu.

Esmu minējusi tikai nedau-
dzus no likumiem, kas atstā  -
juši negātīvu iespaidu uz Lat-
vijas iedzīvotājiem. Tas ir ļoti 
mazs procents no tiem liku-
miem, kas Latvijas tautai ir 
darījuši vairāk ļauna nekā laba. 
Deputātiem pašiem vajadzētu 
saprast, kāpēc vairāk nekā 90% 
tautas deputātus nemīl un pret 
tiem jūt nevajadzīgu rūgtu  -  
mu. Tiešām nevajadzīgu, jo 
tau  tas rūgtums pret parlamen-
tu nav vajadzīgs nekad. Diem-
žēl Latvijā tas, manuprāt, ir  
ļoti pamatots rūgtums. 

 Astrīda

Uz Turkmēnistānas pilsētu 
Turkmēnbaši (bijusī Krasno-
vods  ka) šajās dienās devās Rī -
gas Latviešu biedrības un na  -
cio nālās kultūras attīstības fon-

Turpinās ziedojumu 
vākšana Kārļa Ulmaņa 

piemineklim
da priekšsēde Mirdza Stirna, 
tēlniece Arta Dumpe un archi-
tekts Laimonis Šmits. Viņi iz -
raudzīsies vietu Latvijas prezi-
denta Kārļa Ulmaņa piemi-
neklim. Prezidents uz Turk-
mēn baši 1942. gadā tika nosū-
tīts apcietinājumā un tur arī 
apbedīts. Pieminekli paredzēts 
atklāt Kārļa Ulmaņa 133. dzim-
šanas dienā šā gada 4. sep tem-
brī.

Turpinās ziedojumu vākšana 
Kārļa Ulmaņa piemineklim. 
Līdz 25. februārim saziedoti 
4200 lati un 2667 dolari. Lēš, ka 
kopumā būtu nepieciešami ap -
mēram 25 000 latu.

Ziedojumu tālrunis Latvijā 
90006680, ziedojumu lāde no -
vietota RLB nama vestibilā.

Ziedojumi adresējami Rīgas 
Latviešu biedrības un nacionā-
lās kultūras attīstības fondam 
(RLB AF). 

Reģ. Nr. 40008036307
LVL konts:
LV33 UNLA 0002 0564 6946 9
USD konts:
LV 57 UNLA 0050 0147 1482 2
AS SEB banka 

1939. gadā Kārļa Zāles veido-
tais Kārļa Ulmaņa krūšutēla 
mets vairāk nekā pēc 70 ga -
diem ma  teriālizēsies tālajā 
Turk mēnis tānā.

  Pirkšana P rdošana 
AUD/LVL 0,4660 0,4802 
CAD/LVL 0,4985 0,5137 
CHF/LVL 0,4772 0,4918 
DKK/LVL 0,0938 0,0966 
EEK/LVL 0,0446 0,0460 
EUR/GBP 0,8934 0,9206 
EUR/LVL 0,6997 0,7175 
EUR/USD 1,3417 1,3825 
GBP/LVL 0,7696 0,7930 
LTL/LVL 0,2021 0,2083 
NOK/LVL 0,0868 0,0895 
SEK/LVL 0,0719 0,0741 
USD/LVL 0,5137 0,5267 
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Latvijas Universitātes  fonds 
turpina pērn iedibināto tradi-
ciju - uz Pateicības brīdi LU 
Mazajā aulā vienkopus pul ci-
nāja LU mecenātus un LU fon-
da stipendiātus, lai godinātu 
LU fonda mecenātus kopš 
fonda dibināšanas, kuŗi nesav-
tīgi darbojas izglītības mece   -
nā tisma vārdā.

Pateicības brīdi vadīja LU 
Teoloģijas fakultātes dekāns 
Ralfs Kokins un LU fonda 
valdes priekšsēdis prof. Ivars 
Lācis, par mūzikālo fonu rū -
pējās LU jauktais koris Ju -
ventus. 

„LU fonds apzinās savu at -
bildību un patiesi lepojas ar 
tiem saviem partneŗiem - gan 
labvēļiem, gan arī stipendiā-
tiem -, kuŗi izglītības nozīmi 
novērtē par garantiju tautas 
attīstībai un labklājībai! Visi 
kopā mēs varam sasniegt lie  -
lus mērķus!” sacīja I. Lācis.

Šogad īpašais paldies tika 
teikts visiem tiem LU fonda 
mecenātiem, kas palīdzēja LU 
90. gadadienā dāvināt 90 sti-
pendijas „Ceļamaize 2009 un 
M. M.V. Petkevičs piemiņas 
stipendija” par kopējo summu 
162 000 lati. Atbalstītāju vidū 
ir gan ilgstošie stipendijas me -
cenāti, gan draudzes, firmas  
un uzņēmumi, individuālie at -
balstītāji (privātpersonas), LU 
saimes pārstāvji, LU absolventi 
un LU fonda stipendiāti.

„Ceļamaize 2009 un 
M. M. V. Petkevičs piemiņas 

stipendija” atbalstītāji
Ilgstošie stipendijas mece-

nāti: Minna Matilde Vilhelmīne 
Petkevičs, Elizabete Akmen ti-
ņa, Anna Justīne Čakste-Rol- 
 l ins un Kāvuša izglītības un 
kultūras fonds, Latvijas stu-
dentu un studenšu korporā  -

Sumina LU mecenātus

ciju kopas Ziemeļamerikā un 
Vašingtonas D.C. studenšu 
kor  porāciju kopas pārstāves 
Latvijā - Māra Sātiņa Ņūsone, 
Ligita Andersone, Vaira Inta 
Kris  tofere-Pelēķis, Dr. Aina 
Ga   lēja, prof. Zaiga Priede-Kal-
niņš, Ruta Brunins Grand, Bris - 
  banes latviešu organizācijas – 
personiski Arnis Siksna un 
Osvalds Freibergs, Latvijas ko  r - 
  porāciju apvienības Tēvijas 
fonds.

Firmas, uzņēmumi: SIA „Ar -
čers”, SIA ”TietoEnator Alise”, 
AS „SEB Banka”, SIA „Mediju 
tilts”, SIA „Valpro”, AAS 
„BALTA”, SIA „Lursoft IT”, 
biedrība „Latvijas Informāc i -
jas technoloģijas klasteris”, 
Latvijas Zvērinātu notāru pa -
dome, apvienība „Timermanis 
un Vējiņš” (īpašs paldies par 
zibatmiņām stipendiātiem), 
SIA „Komerccentrs DATI gru-
pa”, SIA „Fazer Amica”.

Individuālie atbalstītāji:  Ine-
se Rikša, Ingus Bērziņš, Māra 
Birzkope, Uldis Iljins, Uldis 
Kanders, Māris Liepa, Jānis 
Mucenieks, Valdis Veilands, 
Āris Veispāls. 

Draudzes: Salas Sv. Jāņa 
drau dze, Mančesteras latviešu 
ev. lut. draudze.

LU saimes pārstāvji: Mārcis 
Auziņš, Džineta Dimante, Rū  -
ta Dripe, Jānis Dzenis, Vitolds 
Grabovskis, Pāvels Fricbergs, 
Ojārs Judrups, Andris Kangro, 
Ivars Lācis, Indriķis Muiž  -
nieks, Juris Pūce, Ieva Račko, 
Una Riekstiņa, Lolita Inta 
Spruģe, Jānis Stonis, Gvido 
Straube. 

Studenti un absolventi: Ma -
dara Miķelsone un 2008. gada 
LU Medicīnas fakultātes Mās-
zinību maģistra studiju pro-
grammas studenti; Mārtiņš Sli-
šāns, Aleksandrs Potaičuks, 
Pauls Balodis. 

Stipendiju programmu 
atbalstītāji

Ar mecenātu atbalstu LU 
fonds piedāvā četras stipendiju 
programmas – topošajiem un 
tagadējiem LU un citu augst-
skolu studentiem – Kristapa 
Morberga stipendija, Jauno 
pēt  nieku stipendijas un Kor-
porāciju un akadēmisko mūža 
organizāciju stipendijas.

Kristaps Morbergs 
(1844 -1928) ir 

ievērojamākais LU mecenāts. 
Jauno pētnieku stipendijas 

piešķiŗ, lai veicinātu pētījumus 
konkrētā zinātņu sfairā.

Ernesta Felsberga piemiņas 
stipendiju 1999. gadā iedibi-
nāja LU rektora prof. E. Fels-
berga mazdēls Guntis Bērziņš 
ar mērķi atbalstīt spējīgus un 
centīgus LU humānitāro zi  nāt-
ņu studentus. 

Modŗa K.Gulbja piemiņas 
stipendija veltīta LU mācīb-
spēka un mācītāja Dr. Modŗa 
K.Gulbja piemiņai. 

Alfrēda Bīlmaņa piemiņas 
stipendija veltīta Latvijas brīv-
valsts polītiskā un diplomātis-
kā darbinieka Dr. Alfrēda Bīl-
maņa piemiņai, to financē 
mecenāts Ceronis Bīlmanis. 
Sti  pendijas mērķis ir veicināt 
interesi par analitisko žurnā-
listiku. 

Cietvielu fizikas pētniecības 
stipendija izveidota ar AS 
“Sidrabe” un SIA “GroGlass” 
fi   nancējumu, lai atbalstītu    
studentus, kas padziļināti stu-
dē cietvielu fiziku. 

Farmacijas stipendiju iedi-
bināja AS “Sentor Farm Ap -
tiekas”, lai atbalstītu studen  -
tus, kas padziļināti studē far-
macijas zinības. 

Kārļa Kaufmaņa piemiņas 
stipendija nosaukta vecākā lat-

viešu astronoma Kārļa Kauf-
maņa (1910-2003) vārdā; viņš 
LU testamentāri novēlēja USD 
100 000, lai veicinātu astro no-
mijas attīstību Latvijā. 

Nippona stipendiju piešķiŗ 
humānitāro un sociālo zināt  -
ņu maģistrantiem un dokto-
randiem, lai attīstītu nākotnes 
līdeŗus. 

Korporāciju un akadēmisko 
mūža organizāciju stipendijas 
iedibinātas, lai atbalstītu stu-
dentu vai studenšu korporā  -
ciju biedrus.

Armīna Rūša piemiņas sti-
pendija veltīta Dr. Armīna 
Rūša un viņa dēla Armīna I. 
Rūša piemiņai. Dr. Armīns 
Rūsis bija izcils advokāts un 
mācībspēks. Stipendija ir nodi-
bināta ar mērķi populārizēt 
studentu un studenšu korpo-
rāciju akadēmisko vienotību. 
To tēva un brāļa gaišai piemi-
ņai izveidojis mecenāts Ro -
berts Rūsis.

Studentu korporācijas Letto-
nia stipendiju piešķiŗ šās kor-
porācijas biedriem.

Vējiņu ģimenes stipendiju 
piešķiŗ korporāciju biedriem, 
dodot priekšroku studentu 
kor  porācijas Gersicania bied-
riem. Vējiņu ģimene īpaši pa -
līdzējusi, dāvinot zibatmiņas 
„Ceļamaize 2009” stipen diā-
tiem, bet kopā ar Timermaņu 
ģimeni no Austrālijas raduši 
iespēju dāvināt grāmatas, lai 
latviskais gars mājotu ne tikai 
LU fonda stipendiātos, bet      
arī viņu skolās. Šogad iedibi-
nāta jauna tradicija – LU fonda 
stipendiāti ar apvienības „Ti -
mermanis un Vējiņš” dāvāta -
jām grāmatām „Kapteiņa gars” 
dodas uz savām bijušajām 
skolām.

Laine Vose

LU mecenāti. No kr.: Alunānu ģimenes pārstāvis Guntis 
Švītiņš,Latvijas Universitātes pilnvarotā pārvaldniece Minnas 
Matildes Vilhelmīnes Petkēvičas novēlētajā īpašumā K. Barona 
28, 28A, Rīgā, Rūta Krastiņa, Annas Čakstes- Rollins pārstāve 
Zigrīda Grīnfoha
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Latvijas Valsts prezidents 
Kār lis Ulmanis 1935. gadā 
izteica domu par Draudzīgo 
aicinājumu – neaizmirst savu 
pirmo skolu un tai dāvināt 
grāmatas un daudz ko citu 
kultūras dzīvē nepieciešamu. 
Atsaucība bija liela, un Drau-
dzīgā aicinājuma ideja iesak-
ņojās tautā. Latvieši Drau  dzī   -
go aicinājumu cildināja Latvijā 
un svešatnē. Jau 75 gadus lat-
vieši pulcējas dažāda veida sa -
rīkojumos un svin šo skaisto 
tradiciju. 

Sidnejā, Draudzīgā aicinā ju-
ma rosināti, jaunieši un sirm-
galvji 7. februārī pulcējās Lat-
viešu namā. Bija ieradušies 
vai  rāk nekā trīsdesmit cilvēki. 
Sarīkojumu atklāja izdarīgā, 
ta  lantīgā Viktorija Mačēna. 
Viņa sveica visus, kas sanākuši 
pieminēt latviešu skolu, un ai -
cināja dziedāt kopdziesmu – 
„Kur tad tu nu biji, āzīti ma -
nu?”. Viktorija dziesmas tekstu 
pārafrazējusi, nenovirzoties   
no pamatdomas.

Galvenā runas teicēja bija 
Vija Sieriņa. Viņa klausītājus 
izvadāja pa pagātnes un ta -
gadnes ceļiem. Stāstīja par 

Draudzīgais aicinājums Sidnejā
dāvanām, ko latvieši nesuši sa -
vai pirmajai skolai. Caurmēra 
vērtība bijusi ap Ls 350. Grā-
matu dāvinājumus papildinā-
jušas arī citas dāvanas: mūzi  -
kas instrumenti, gleznas u. c. 
Kārļa Ulmaņa valdības laikā 
stipri pavairojies izdoto grā-
matu skaits, uzlabojusies iz -
glītības sistēma. Referente stās-
tīja arī par latviešu skolām 
svešumā. Sidnejā šogad nebija 
neviena absolventa. Latvieši 
savus bērnus latviešu skolā 
vairs nesūta. Un ar bērniem un 
mazbērniem latviešu valodā 
nerunā.

Latviešu skolotāja Māra Mō -
re pagājušā gadā strādājusi 
Latvijā, Lielvārdes skolā. Liel-
vārdē bija pulcējušies skolo  - 
tāji no visas plašās pasaules – 
no 11 valstīm. Māra iepazinu-
sies ar citiem latviešu skolo-
tājiem – tas bijis ļoti svētīgi. 
Lielvārdē viņa tuvāk iepazi-
nusies ar Andreja Pumpura 
eposu „Lāčplēsis”. Tikusies arī 
ar vokālā ansambļa „Vilkači” 
dalībniekiem. 

Sarīkojuma otrā daļā Gun-
dega Zariņa informēja par 
grāmatu sūtīšanu uz Latviju. 

Jaunais latvietis Ivars Štubis 
stāstīja par savu ceļojumu uz 
Japānu un par tur redzēto un 
dzirdēto, par japāņu mūzikas 
instrumentiem. Dzīvojis ja  pā-
ņu ģimenē, ēdis japāņu ēdie-
nus – daži garšojuši, daži ne. 
Ivars teica paldies Sidnejas 
Latviešu biedrībai par finan-
ciālo pabalstu, kas viņam pa -

vēris ceļu uz šo ļoti attīstīto   
un sakopto zemi. Ivars pastās-
tīja arī  par savu darbošanos 
latviešu sabiedrībā.

Baiba Haringtona stāstīja  
par piedalīšanos 3x3 nomet  - 
nē Adelaidē. Viņa grib papla-
šināt savas latviešu valodas zi -
nāšanas. Adelaidē satikusi avī-
zes Austrālijas Latvietis redak-

No kr.: Lūkass  Strungs, Ivars Štubis, Ella Mačēna, Baiba 
Haringtona, Vija Sieriņa, Māra Mōre

tori Ivetu Laini, par ko iztei  - 
cās ļoti atzinīgi. Bijusi arī no -
metnes dalībnieku darbu iz -
stādē, ko atklājis Dr. Gunārs 
Nāgels. Lūkass Strungs savu-
kārt pastāstīja par piedzī vo-
jumiem un izjūtām, ko viņš 
guvis Latviešu vasaras vidus-
skolā.

Mūzikas priekšnesumus snie-
dza jaunieši. Ir nodibināts 
jauns ansamblis Ežapuska žo-
ciņš. Ja jaunieši prot šo sarež-
ģīto vārdu izrunāt, tad par lat-
viešu valodas prasmi nav jā -
raizējas. Ansamblis dziedāja 
divas tautasdziesmas – „Māte 
mani gauži rāja” un „Cīrulīti, 
mazputniņ”. Ansambļa dalīb-
nie ki ir Ella Mačēna (klavie  -
res, stabule, balss), Ivars Štubis 
(ģitara, balss) un Lūkass 
Strungs (ģitara, balss).

Draudzīgā aicinājuma sarī-
kojums bija skaisti izdevies. 
Paldies vadītājai Viktorijai Ma -
čēnai un skaņu meistaram 
Rūdolfam Nemmem! Protams, 
arī visiem, kas piedalījās.

Dar man, tēti, pastaliņas,
Skolā ieti man gribas!

  
Elga Rodze-Ķīsele
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Krustvārdu mīkla Sastādījis Kārlis Pētersons 
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Ventspils novadā jau šogad plānots izveidot trīs centrus, kuŗos 
palīdzību saņems krizē nonākušas ģimenes, pensionāri, narkomani 
un alkoholiķi. Rudenī slēgtajā Ziru skolā paredzēts iekārtot krizes 
jeb sociālās palīdzības centru, kuŗā uz laiku varēs patverties bez 
dzīvesvietas palikušie.

Sabilē un Abavas pagastā notika sociālā akcija. Pakas ar pārtiku 
un apģērbu dāvināja ģimenēm, kuŗām ir lielas materiālās grūtības. 
Akciju īstenoja starptautiskās starpkonfesionālās organizācijas 
“Jaunatne ar misiju” Latvijas un Zviedrijas nodaļa, tajā iesaistot ļoti 
daudz brīvprātīgo.

Vecumnieku novada Misas bibliotēkā aplūkojama ceļojošā 
izstāde, kas tapusi ar ASV vēstniecības un ASV Informācijas centra 
atbalstu. Ekspozīcijā ir 20. gadsimta fotomākslas klasiķa Edvarda 
Kērtisa fotografiju reprodukcijas, kuŗās atainota dažādu indiāņu 
cilšu sadzīve, tradicijas un rituāli.

Pēc Pļaviņu novada ģimnazijas ielūguma skolā viesojās ārlietu 
ministrs Māris Riekstiņš. Uzdotie jautājumi liecina, ka vidusskolēni 
ne tikai ir labi informēti par polītisko situāciju Latvijā un ārpus tās 
robežām, bet viņus tas patiesi interesē.

Bebru pagasta biedrībai “Bites” izdevies iegūt ES financējumu 
sporta centra izveidei. To paredzēts atklāt jau šovasar. Projekts 
izmaksās 13,7 tūkstošus latu, un to īstenos ar ES Lauksaimniecības 
fonda atbalstu.

Saldus biškopības biedrība informē, ka dravās parādījušās cau-
nas. Tās stropā izgraužot spraugas un mielojoties ar medu un 
bitēm.

Pēc notikušā dziesmotā piketa Kuldīgas novada dome norai  - 
dīja dāņu priekšlikumu Gudenieku pagastā celt cūku kompleksu, 
kuŗā nobarotu 54 000 cūku gadā, un biogāzes ražotni.

Ventspils krizes centram ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, 
Talsu novada križu centram, Latvijas Samariešu apvienības krizes 
centram sievietēm un bērniem „Māras centrs” Rīgā un biedrībai 
„Skalbes”, kas iedzīvotājiem krizes situācijās sniegs neatliekamo 
psīcholoģisko palīdzību, piešķirts Dž. Sorosa Ārkārtas palīdzības 
fonda financējums - 17 735 eiro. 

Salas novadā gaidāmajos pavasaŗa palos iespējami applūstošā   
territorija ir Sakas sala (890 ha), kuŗā ir 50 dzīvojamās mājas ar         
83 cilvēkiem. Plūdi apdraud arī 200 ha lielu territoriju Sakas upes 
krastā ar vasarnīcu ciemiem no Akurāteriem līdz Plānlejām, kur        
ir 21 māja ar 60 iedzīvotājiem. Tur atrodas arī zemnieku saimniecī-
bas “Dubulti” ferma ar 200 cūkām. Pašvaldības īpašumā ir divas 
ugunsdzēsības automašīnas un buldozeri, ūdenssūknis, autogrei  -
ders un ekskavātors. 

Līvānu novada dome uzsākusi vienreizējā naudas pabalsta (20 
lati) izmaksu par 2009. gadu novada territorijā dzīvesvietu dek la-
rējušajiem 1. un 2. grupas invalidiem un bērniem invalidiem, kā arī 
polītiski represētajām personām. Pabalstu saņems 600 iedzīvotāju.

Rēzeknes pilsētas dome saņēmusi dāvinājumu no Latvijas Fut-
bola federācijas – futbola laukuma mākslīgo segumu (20x40 metri), 
kuŗa kopējā vērtība ir gandrīz 19,5 tūkstoši eiro. 

Latgales Centrālajā bibliotēkā Daugavpilī līdz 31. martam 
apskatāma mākslinieku Nikolaja un Svjatoslava Rērichu gleznu 
reprodukciju izstāde, kas atceļojusi no Starptautiskās Rērichu 
biedrības.

Daugavpils teātrī notika drāmatiķa Kena Ludviga (Harvarda 
universitātes absolventa un daudzu prēmiju laureāta) izrādes 
„Mīlestība vai nauda” pirmizrāde.

Valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu Zatleri 4. martā 
darba vizītē apmeklēja Liepāju un Pāvilostu.

AS “Liepājas metallurgs” neto apgrozījums pērn sarucis par 
37,4% un bija 169,1 miljons latu salīdzinājumā ar 270,2 miljoniem 
latu 2008. gadā. Pērn strādāts ar 12,4 miljonu latu zaudējumiem, bet 
2008. gadā tika gūta 5,9 miljonu latu peļņa. 

Dāņu uzņēmējiem piederošā SIA “Arājs AB” vēlējās Priekules 
pagasta territorijā celt cūku kūti 1000 cūkām un govju kūti 800 
govīm. Priekules novada dome šo būvniecības ieceri vienbalsīgi 
noraidīja. Neesot lietderīgi uzsākt šādu biznesu, lai iegūtu mēslus 
elektrības ražošanai, piesārņojot vidi ar slāpekli, fosforu un citām 
kaitīgām vielām.

Īsziņas sagatavojušas M. Linde, V. Berkina un R. Mielava

Līmeniski. 1. Pēc neilga laika. 
4. Veģetācijas tips. 6. Pilsēta ASV, 
Džordžijas pavalsts centrs. 7. Vei-
dot burtus. 8. Bute. 10. Latviešu 
rakstnieks (1863-1908). 13. ASV 
pavalsts. 15. Viens no trim A. Di -
mā musketieŗiem. 17. Krievu 
tautas mūzikas instruments. 19. 
Personas, kas uz skatuves tēlo 
lomas bez teksta. 20. Apdzīvota 
vieta Gulbenes novadā. 21. 
Latviešu operdziedātājs (1907-

1987). 23. Galvotājs. 26. Feodālās 
zemes rentes forma. 29. Indīgs 
zirneklis. 30. Virsotne Krimas 
kalnu galvenajā grēdā. 31. Mēness 
orbitas punkts, kas atrodas 
vistālāk no zemes. 32. Zobu sli-
mība. 33. Sena valsts tagadējās 
Irānas territorijā. 34. Deklasēts 
elements, klaidonis Francijā.

Stateniski. 1. Brīva, neaizņem-
ta. 2. Reti sastopams košum  - 
koks, t. s. trompēškoks. 3. Telpa 

ieslodzītajiem (cietoksnī, pilī).     
4. Saldo piparu augļi. 5. Apdzī-
vota vieta Alūksnes novadā. 7. 
Ne   liels ūdenskritums. 9. Franču 
gleznotājs (1780-1867). 11. Plaša, 
dziedoša melodija. 12. Viduslai-
ku jūras buru kuģi. 14. Valsts 
Eiropā. 16. Valsts Eiropā. 17. Bal-
tijas vācu mācītājs, literāts (1652-
1705). 18. Apdzīvota vieta Krās-
lavas novadā. 22. Krievu kom-
ponists, pianists, diriģents (1861-
1906). 23. Upes daļa pie ietekas 
jūrā. 24. Kāda ēdiena sastāva       
un pagatavošanas paņēmiena ap -
raksts. 25. Mechanikas nozare. 
26. Grieķu izcelsmes amerikāņu 
dziedātāja (1923-1977). 27. Kon-
ditorejas izstrādājums. 28. Plāns, 
pa šķiedru plēsts sauss koks. 

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 10 
atrisinājums)  

Līmeniski. 1. Paleja. 4. Dzērve. 
8. Kraut. 9. Liekt. 11. Ieva. 14. 
Saka. 16. Pavēnis. 19. Triki. 20. 
Laika. 22. Vētra. 23. Esene. 24. 
Pauls. 30. Irāna. 31. Arēna. 32. 
Sīlis. 33. Akācija. 36. Tasa. 38. 
Osta. 39. Urgas. 40. Usnes. 41. 
Iesnas. 42. Larisa. 

Stateniski. 2. Arka. 3. Jauda. 5. 
Zaimi. 6. Vats. 7. Pirāti. 10. Kaijas. 
12. Valis. 13. Vēris. 15. Amata. 17. 
Liesmas. 18. Avilesa. 20. Linga. 
21. Adata. 25. Riests. 26. Sāgas. 
27. Tērce. 28. Alnis. 29. Esejas. 34. 
Kļava. 35. Josta. 37. Auce. 38. 
Osas.

 Latvijā ar bažām gaida šāgada 
pavasari, jo pēdējo 15 gadu lai  -
kā šī ir aukstākā ziema, aizsala 
upes un uzsniga bieza sniega 
kārta. Jāievēro arī tas, ka pirms 
ziemas sala bija lietains rudens, 
kas radīja daudz gruntsūdeņu, 
kuŗi tagad ir ledū kalti. Kad mar-
ta otrā pusē vai beigās viss sāks 
kust, tad gaidāms liels ūdens 
daudzums ne tikai upēs, bet arī 
palienēs. 

Rets ir pavasaris, ko plūdu 
apdraudēto territoriju iedzīvo  -
tāji gaidītu bez satraukuma. Pēc 
speciālistu domām, šis pavasaris 
var sagādāt daudz nepatīkamu 
pārsteigumu.

Piemēram, 1981. gadā Salas 
no  vadā ūdens līmenis bija tik 
augsts, ka applūda gan ciemata 
centrs - pa ielām iedzīvotāji pār-
vietojās ar laivām, gan liels lopu 
komplekss, kur bojā gāja vairāki 
simti govju... 

Tāpēc Valsts ugunsdzēsības  
un glābšanas dienests (VUGD) 
pašvaldībām uzdevis sagatavo-
ties iespējamiem plūdiem. Izpē-
tījot vairāku gadu pieredzi pa  va-
saŗa palu laikā, konstatēts, ka 
Latvijā šopavasar 42 vietas ap -
draud plūdi un būtu savlaicīgi 
jāgatavojas iespējamai cilvēku 
evakuācijai. 

 Visvairāk apdraudētās terri-
torijas atrodas Daugavas tuvu  -
mā – Līvāni, Jēkabpils, Daugav-
pils un tās apkārtne, Pļaviņas, 
Ogre, Salaspils, arī ap Gauju, 
Lielupi, Ventu un to lielākajām 
pietekām, kā arī Carnikava, Āda-
ži, Mūsas un Mēmeles apkārtne 
u.c. Applūšanas riskam pakļau-

Latvijā 42 vietas apdraud plūdi

ta  jās territorijās atrodas arī pa -
augs  tinātas bīstamības objekti, 
piemēram, degvielas uzpildes 
stacijas. 

„Rīgā plūdi iespējami sešās 
vie tās: Kundziņsalā, Vakarbuļļos, 
Baltezerā, Ķīsezerā un citās vie-
tās, kas saistītas ar Daugavu,” in -
formē VUGD priekšnieks ģe -
ne  rālis Ainars Pencis. 

Iekšlietu ministre Linda Mūr-
niece ir pārliecināta, ka šo  pava-
sar plūdi Latvijā būs un ir jā -
gatavojas problēmu novēršanai 
riska zonās. Kopā ar atbildīga-
jiem dienestiem ir apzinātas vie-
tas, kur plūdi bijuši citus gadus 
un kur tie varētu būt šopavasar. 
Galvenais, lai cilvēki plūdiem ga -
tavotos arī paši, sekotu līdzi jau-
nākajai informācijai un klau  -  
sītu glābēju norādījumiem, kad 
būs nepieciešamība evakuēties. 
Cilvēku evakuācija ir pašvaldību 

kompetencē. Tām jānodrošina 
vietas, kur iedzīvotājiem apmes-
ties plūdu gadījumā. 

Pilsētu un novadu domēs ir 
izveidotas speciālas ārkārtas ko -
misijas, kuŗu pienākums ir koor-
dinēt visu pašvaldības dienestu 
un struktūru darbību plūdu lai-
kā. Sastādīts plāns, kuŗā deta  -    
li  zēti iztirzāta katra vadītāja rī -
cība, kā arī fiksēts automašīnu, 
traktoru un citas technikas dau-
dzums. Pašvaldības arī izstrā dā-
jušas plānus, kā evakuēt mājlo-
pus, ja rastos tāda nepiecieša-
mība. Turklāt lauku iedzīvotāji 
arī informēti, uz kurieni šie 
mājdzīvnieki jāved.

Plūdu seku novēršanā plānots 
iesaistīt arī Nacionālos bruņotos 
spēkus un Zemessardzi.

”Viena no lielākajām cilvēku 
bažām evakuācijas gadījumā ir 
sava īpašuma drošība. Jau tagad 

ir skaidrs, ka vietās, kur atrodas 
iedzīvotāju atstātas, applūdušas 
ēkas un territorijas, Valsts poli-
cijas un Zemessardzes pārstāvji 
nodrošinās rēgulāru patrulē-
šanu,” norāda iekšlietu ministre 
Linda Mūrniece. 

Saistībā ar iespējamiem pa  va-
saŗa plūdiem VUGD līdz 8. 
mar  tam uzdots pārbaudīt apzi-
ņo šanas ierīču (rāciju) technisko 
stāvokli, kā arī sagatavot ziņo-
jumu par gatavību reaģēt uz 
plūdu seku novēršanu. 8. martā 
notiek Krizes vadības padomes 

sēde, kuŗā tiek lemts par deta-
lizētu rīcību iespējamo plūdu 
gadījumā. 10. martā Iekšlietu 
ministre Linda Mūrniece kopā 
ar VUGD priekšnieku ģenerāli 
A. Penci un Valsts policijas 
priekš nieku ģenerāli Valdi Voi  -
nu dodas uz Jēkabpili, lai pār-
lūkotu plūdu draudiem pakļau-
tās territorijas.

 Saskaņā ar pašreizējām me -
teorologu aplēsēm ledus iešana 
un plūdu draudi varētu sākties 
jau marta otrā pusē. 

Teksts un foto Valija Berkina

Daugava gaida pavasari ...
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Visvairāk nosauktie temati: stāsti, 
romāni, feļetoni, anekdoti, kaut 
viens dzejolis katrā numurā, 
leģionāru stāsti (Roberts Bērziņš 
saka: „Pats esmu bijis leģionārs, 
izstaigājis Volchovas purvus.”).
Lasītāji vēlas atmiņas par Otro 
pasaules kaŗu,  Nacionālā Opera, 
teātris, mākslinieku biografijas, 
lauku iedzīvotāju dzīve Vidzemē, 
tautiešu likteņstāsti, Kārlis Ulma-
nis,  bēgļu dzīve pēc kaŗa Vācijā, 
senās muižas un baznīcas, lat-
vietības nostiprināšanas pasāku-
mi Latvijā un panākumi, skolu 
dzīve, baznīca, apskati par grā-
matām, mazo uzņēmumu dzīve, 
cilvēku drosme un uzņēmība, 
veselības problēmas, Lībekas 
ģimnazija un skolotāju likteņi, 
Latvijas un Baltijas valstu 20. gs. 
vēsture (neatkarības gadi, oku-
pācija), Austrālijas latvieši, Ņu -
jor  kas latvieši, gatavošanās 10. 
Saeimas vēlēšanām, latviešu sas-
niegumi literātūrā un mākslā, 
Elīna Garanča,  labākie latviešu 
rakstnieku un dzejnieku darbi, 
latvisko rakstu vienreizība, Dau-
gavpils kā otra lielākā Latvijas 
pilsēta („Par Daugavpili mazāk 
ziņu nekā par Liepāju”), diskusi-
jas par dažādiem tematiem, ār -
zemju latviešu dzīve pēc pārcel-
šanās uz Latviju, Latvijas liel-
uzņēmēji, pārkrievošanas ten-
dences Latvijā, patriotiski noska-
ņoti cilvēki, kam rūp neatkarīgā 
Latvija,  u. c.  

Daži aptaujas dalībnieki atcerē-
jušies „vecos, labos Laika laikus”, 
kad  laikraksts iznāca divreiz 
nedēļā lielajā formātā un tur tika 
publicēti populāru rakstnieku 
ro  māni ar turpinājumiem. Vi -
tolds un Rasma Vītoli iesaka 
laik   rakstā publicēt karikatūras. 
Varbūt laikraksta autoru pulkā 

L A T V I E Š I  A M E R I K Ā

varētu uzaicināt rakstnieces An -
nas Žīgures dzīvesbiedru Jukku 
Rislaki. (Lasītāji snieguši labas 
atsauksmes par A. Žīgures romā-
nu „Viņi. Ceļā.”, ko publicējām.). 
Laikam pietrūkst slejas, ko agrāk 
veidojuši Periskops, Beatrise un 
Paija.

Marta no Kolorado saka: „Vēlos 
vairāk lasīt stāstus par pagātni un 
par cerībām nākotnē. Vēlos, lai 
tauta vēl vairāk neizklīstu sve-
šumā. Tik daudzi esam kā rudens 
lapas vējos nestas, pasaules malās 
izkaisīti.”

Anonims lasītājs no Floridas 
uz  minējis laikraksta redakcijas 
turpmākos nodomus. Viņš saka: 
„Daudzi Laika lasītāji ir gados 
veci cilvēki, viņiem ir grūtības ar 
redzi. Jo lielāki burti, jo vieglāk 
lasīt. Labs paraugs šajā ziņā ir 
Jauno Laiks. Laiks varēs ilgāk 
pastāvēt, ja to ievietos tīmeklī. 
Jaunie cilvēki (arī jauniebraucēji) 
vairākumā ziņas lasa tīmeklī.”

Laiku tīmeklī varēs lasīt tuvā-
kajā laikā. 

7. Jūsu ieteikumi Laika 
satura un iekārtojuma 

uzlabošanai.
Šis jautājums zināmā mērā 

sasaucas ar iepriekšējo. Daudzās 
anketās uz šo jautājumu nav 
atbildēts. Lasītāji saka, ka laik-
raksta iekārtojums ir labs, bet 
uzlabojumi atstājami redakcijas 
darbinieku ziņā. Lasītāji vēlas, lai 
avīze iznāktu krāsaina ar dabas-
skatu fotografijām, un lai foto 
būtu lielāki. 

Rasma Dinbergs (Klīvlande) 
iesaka visus bēru sludinājumus 
ievietot 9,5x5 cm lielumā, tādē-
jādi atbrīvojot vietu kādam 
reliģiska satura rakstam. 

Juris Pūliņš: „Laikraksta iekār-
tojumu var nemainīt. Varētu 

uzlabot krustvārdu mīklas, lai tās 
nebūtu piesātinātas ar ārzemju 
vietvārdiem. Nav jau liela inte-
rese par kādas upes pieteku 
Botsvanā, vārdu latviskais nosau-
kums bieži ir neatšifrējams.”

Imants Timrots: „Lai avīzes 
iekārtojums paliek, kā ir. Visiem 
jau nekad nebūs pa prātam.”

Ko vēl iesaka lasītāji? Aivars 
Kalējs vēlas, lai netiktu locīti 
sieviešu uzvārdi („mēs neesam 
krievi”). Viņaprāt, nevajadzētu 
latviskot pilsētu un valstu nosau-
kumus („Montenegro nav Meln-
kalne”). 

Arvīds Žagars jautā, vai valod-
nieku raksti domāti tikai viņu 
amata brāļiem/māsām, vai arī 
nevalodniekiem? Valodas spe-
ciālis  tu raksti bieži esot nesa-
protami. 

Rusovi vēlas vairāk dzejoļu ar 
saprotamu tekstu.

Vēl daži ieteikumi laikraksta 
satura uzlabošanai.

•   1. lappusē likt jaunākās ziņas 
no Latvijas un ārzemēm.

• Vairāk informācijas no 
ārzemju laikrakstiem par noti-
kumiem Latvijā (Aina Rodrigeza 
Mata.)

•  Publicēt romānu par laiku 
Latvijā no 1919. līdz 1945. ga -
dam.

• Eduards Silkalns: Derētu 
vairāk „kašķīgu” rakstu (labs 
paraugs bija V. Vārsberga „Bīsta-
mas tendences Latvijas baznīcā”), 
kašķīgas lasītāju vēstules, pole-
mika. Konflikti taču cilvēkiem 
patīk! Derētu arī kāds vieglāka 
satura slejinieks, kāda reiz bija 
Paija. Laikraksta iekārtojumā 
nesaskatu nekādu vainu. 

• Ieturēt stingri noteiktu 
kārtību laikraksta saturā. Mazāk 
fotografiju, tās lai paliek ģimenes 
albumiem. Ja par latviešu dzīvi 

(Turpināts no 3. lpp.)

„Laiks ir kā dienišķā maize...”
Ieskatoties laikraksta lasītāju aptaujas vēstulēs.Plūsu un mīnusu sakopojums

Amerikā laikrakstā ir atsevišķa 
nodaļa, tad visi raksti jāievieto 
tur, ne citur. (G. Valdovska)

• Kopt latviešu valodu. Ano-
nims lasītājs no Mičiganas citē 
Māru Zālīti: „Satin savu valodiņu 
baltajā villainē,/Nosalušu, nogu-
rušu, nomirušu/mūžam ne”. 

•  Sporta aprakstos nelietot 
vārdus „rallijs”, „kross”, „mačs”, 
„finišs”, „līderis”. Ievietot vairāk 
fotografiju.

8. Vai esat kādreiz 
rakstījis Laikam (rakstus, 

informāciju, vēstuli)? 
  Lielākoties lasītāji uz redakci-

ju sūtījuši informāciju un arī 
vēstules „Lasītāju balsīm”. Jānis 
Dabars atceras, ka pirms kāda 
laika redakcijai atsūtījis aprīļa 
joku stāstu. Sūtījis informāciju 
arī „Lasītāju balsīm” ar pseudon-
imu. Indra Gubiņa apvainoju-
sies: Pirms pāris gadiem atsūtījusi 
dzejoļus, bet tie nav publicēti. 
Tāpēc tagad redakciju neapgrū-
tinot.

Vairāk atbilžu ir „jā”, mazāk – 
„nē”, ir arī „dažreiz”. Uz redakciju 
sūtīti bēru sludinājumi. 

9.Kā saņemat ziņas par 
Latviju? Galvenokārt no 

Laika, tīmeklī vai no 
citām avīzēm? 

Aptaujas anketās minēti šie trīs 
plašsaziņas līdzekļi. Par galveno 
ziņu piegādātāju anketās minēts 
Laiks, kas ar nelielu pārsvaru 
„uzvarējis” tīmekli. Ārzemju 
tautieši informāciju par noti-
kumiem Latvijā guvuši arī no 
telefonu sarunām ar radiem, 
draugiem, paziņām, kuŗi dzīvo 
Latvijā vai arī atbraukuši pie 
viņiem ciemos, no ceļojumiem 
uz Latviju, no vēstulēm, no 
radio.      

 Par notikumiem Latvijā un 
visā pasaulē ziņas smeltas arī no 
daudziem laikrakstiem un tī -
mekļa portāliem. Anketās ieraks-
tīti: Latvijas Avīze, NRA, Diena, 
Tēvijas Sargs, Jaunā Gaita, Latvija 

Amerikā, DV Mēnešraksts, Apollo, 
Delfi, The Economist ,Der Spiegel, 
Das Fenster, National Geographic, 
Chicago Sun, Times, The Baltic 
Times, Spānijas avīzes (A. Rod-
rigesa Mata) u. c.    

10. Anketas iesniedzēja 
vārds un vecums (līdz 40 
gadiem, no 40 līdz 60, 60 

un vairāk gadu)
Par anketas jautājumiem vien-

līdz lielu interesi izrādījuši vīrieši 
un sievietes. Ar nelielu pārsvaru 
par čaklākajām Laika lasītājām 
atzītas dāmas. No 133 atsūtītajām 
anketām 70 lasītājas ir dāmas, 63 
– kungi. 

  Anketās atbildes lielākoties 
snieguši lasītāji, kuŗu gadu skaits 
ir 60 un vairāk – 97. 70+ gadi ir 
septiņiem atbilžu iesūtītājiem, 
80+ - 20. Kārlis Kilkuts, Irma 
Vīnakalns, Irma Janševska, Aus-
tra Reitere, Lilija Pencis,  Roberts 
Bērziņš, Edgars Ž. Elferts, Anna 
Viktors Kancāns un vēl viens 
anonīmas vēstules iesūtītājs no 
Milvokiem  pārkāpuši 90 gadu 
slieksni! Ja pareizi esam izlasījuši 
Austras Reiteres un Irmas Vīna-
kalns (abas no ASV) atsūtīto 
vēstuli, tad viņas ar saviem 97 
gadiem ir viscienījamākās mūsu 
aptaujas dalībnieces.  Apsveicam 
viņus par aktīvo piedalīšanos 
mūsu aptaujā un vēlam veselību! 

Aptauja liecina, ka Laiks ir 
populārs gados vecāku cilvēku 
vidū. Jaunākais aptaujas dalīb-
nieks ir Filips Andersons no 
Kalifornijas – 42 gadi. Jaunieši 
nebija atsūtījuši nevienu anketu.  
Cerams, ka viņi lasa jaunākai 
paaudzei domāto laikrakstu 
Jauno Laiks. 

 Redakcija pateicas visiem 
čaklajiem vēstuļu rakstītājiem 
par piedalīšanos mūsu aptaujā. 
Jūsu ierosinājumi un kritiskās 
piezīmes palīdzēs mūsu turp-
mākajā darbā, veidojot Laiku. 
Lai visiem laba veselība un lielas 
veiksmes 2010. gadā! 

     
       

Vietējie neatceras, kad Ame-
rikas ziemeļrietumos bijis tik 
silts februāris kā šogad. Kolum-
bijas upmalās ziedus ver košum-
krūmi, dārzos zied narcises, 
vir   ši, kamēlijas, pavasaŗa vējā 
šūpojas pūpoli. 

Jaukā pavasaŗa noskaņā  Ore-
gonas latviešu centra zālē pul-
cējās apmēram 60 cilvēku, daži 
mērojuši tālu ceļu, lai piedalītos 
Latvijas bērnu atbalstam veltītā 
sarīkojumā. Pusdienas gatavoja 
draudzes dāmu komiteja Dr. 
Ritas Sējas vadībā. Pēc mielasta 
izrādīja Veltas Ramoliņas lugu 
,,Modernās čaukstenes”, kuŗā 
tēloja vietējās aktrises (ar 
pieredzi) – Dace Garuta, Irēna 
Smiltiņa, Silvija Orle, Vaiva 
Puķīte un Inese Siliņa.  Lugā  
atspoguļoti latvieši, kuŗi necie-
na savu valodu, tātad mēs paši. 
Kāda latviete pusdienās uzai-
cinājusi draudzenes. Viņas iero-
das, mielojas, un sākas lielīšanās, 

Pavasaŗa sarīkojums 
Oregonas latviešu centrā

aprunāšana, tenkošana daļēji 
latviešu, daļēji angļu valodā. 
Pē  dējā ieradusies viešņa, latvis-
kuma glabātāja, pavēsta jaunas 
ziņas par latviešu sarīkojumiem 
un lūdz parakstīties ziedojumu 
sarakstā. Visas dažādu iemeslu 
dēļ atsakās... 

Skatītāji izrādes laikā skaļi 
smējās,  beigās ilgi aplaudēja, 
aktrises saņēma puķes.  Paldies 
V. Ramoliņai par tik trāpīgu 
mūsu vājību atsproguļojumu. 
Lugas izrāde ir ietvartota.

Oregonas latviešu centrā sen 
nav bijis tik jauks sarīkojums. 
Skatītāji bija apmierināti, ka 
atraduši laiku ierasties un sprie-
da, ka gan jau pietiks laika 
piemājas dārziņu apkopšanai. 

Notika arī izloze. Dāmu 
komitejas priekšniece Dr. R. Sē -
ja pateicās visiem, kuŗi atbalsta 
palīdzības darbu Latvijai.

Zinta Kūlīte
Mūsdienu čaukstenes, no kreisās: Inese Siliņa ar meitiņu Alisi, Vaiva Puķīte, Irēna Smiltiņa, Dace 
Garuta, Silvija Orle
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LMF priekšniece Dr. Ingrida 
Gutberga  savu ziņojumu  piln-
sapulcei iesāka ar pateicību Fon-
da darbiniekiem. Ievēroja mākie 
Mantojuma fonda sarīkojumi 
2009. gadā bijuši Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas architekta Gu -
nāra Birkerta illustrēts referāts 
par “Gaismas pili“, pianista Reiņa 
Zariņa klavieŗkoncerts, Māras 
Efertes - Doles godināšana ar 
Latvijas ASV vēstnieka  Andreja 
Pildegoviča piedalīšanos un Lat-
vijas Valstssvētku sarīkojums. 
Pianists Reinis Zariņš bija LMF 

TĀLĀK  PA  LATVISKĀS  KULTŪRAS  TAKU
Latviskā Mantojuma fonda gada sapulce Bostonā

Oskara balvas ieguvējs 2008. 
gadā. Par 2009. gada balvas 
laureātiem kļuva Mārtiņš Aldiņš 
un Pēteris Aldiņš. Latvijas Valsts-
svētku sarīkojumā pirmo reizi 
Bostonā tika dziedātas visu trīs 
Baltijas valstu himnas (arī ASV). 
Svētku galvenā runātāja bija pro-
fesore Ieva Zaķe. Svētku koncertā 
- pianiste Diāna Baibusas-Zand-
berga. 18. novembris tika atzī-
mēts ar karogu pacelšanu pie 
Trimdas draudzes baznīcas, fil-
mas “Rīgas sargi” izrādi, ar visā 
pasaulē saskaņoto Latvijas him-

nas dziedāšanu un glāzi šampa-
nieša uz Latvijas valsts veselību. 
Fonds piešķīris $ 1500 Starptau-
tiskajiem Latviešu jauno mūziķu 
meistarkursiem Siguldā, $ 500  
Latvijas Mūzikas akadēmijai 
Jāzepa Vītola stīgu kvarteta nošu 
izdošnai. Līdzīgu summu an -
sambļa “Kolibri” ieskaņojumam 
(CD), atbalstījis Bostonas Latvie-
šu skolu un Stipendiju fondu 
Bos   tonā. 

Šogad pārvēlamie padomes lo -
cekļi Ivars Buks, Ivars Galiņš, 
Māra Dole, Antra Thrasher tika 

ievēlēti uz nākamiem 3 gadiem. 
Gunta Voldiņa vairs nekandi dēja.

No jauna padomē tika ievēlēti 
Vitolds Rācenis un Ināra Suuber-
ga. LMF valdes satāvs palika 
līdzšinējais: priekšniece Ingrida 
Gutberga, pr. vietnieks Ivars 
Galiņš, sekretāre Antra Thrasher, 
kasiere Līga Aldiņa, palīgi Silvija 
Ūdris un Staņislavs Duļevskis, 
saimnieciskos jautājumos Dzidra 
Knecht.

LMF Bostonā sāk savu 42. 
darbības gadu. Sākotnēji Fonds 
latviešu sabiedrības simpatijas 

un atbalstu ieguva ar radio raidī-
ju  miem amerikāņu klausītājiem, 
atskaņojot latviešu komponistu 
darbus un skaņdarbus latviešu 
mākslinieku izpildījumā. Šo dar-
bu gadu desmitus pašaizliedzīgi 
veica Silvestrs un Valentīna Lam-
bergi. Fonds ir rīkojis mākslas 
izstādes, priekšlasījumus, at -
balstī  jis daudzas mākslas rosmes 
Bostonā un citur. Pilnsapulces 
noskaņojums liecināja, ka  fonda 
darbinieki vēl arvien grib iet pa 
taku, kas kalpo latviešu kultūrai 
un mākslai.

Ivars Galiņš

 Detroitas latvieši joprojām 
godā gadu no gada iedibinātās 
tradicijas.  Šā gada 21. februārī 
pēc dievkalpojuma Sv. Pāvila ev. 
lut. latviešu draudzes baznīcā 
Farmingtonhilā, draudzes īpa-
šuma sabiedrisko sarīkojumu 
ēkā notika gadskārtējais  ‘’Pankū-
ku pēcpusdienas‘’ sarīkojums.  
Arī šogad šīs tradicijas kopēji - 
Sv. Pāvila latviešu draudze sa -
darbībā ar Detroitas Daugavas 
Vanadžu kopu bija parūpējusies, 
lai šis notikums būtu labi 
apmeklēts.  Iepriekšējos gados ir 
bijušas reizes, kad rīkotājiem 
galvassāpes ir sagādājis untu-
mainais februāŗa mēnesis.  Šoreiz 
saules apspīdētais, ziemotais 
svēt  dienas rīts bija pulcinājis 
diev kalpojuma apmeklētājus no 
tuvākas un tālākas Detroitas 
apkārtnes.  

“Pankūku pēcpusdienas”  
sarīkojums Detroitā

Pēc dievkalpojuma visu paau-
džu un gadagājumu apmeklētāji 
bija aizņēmuši visas sēdvietas  
sarīkojumu zālē.  Jau laikus čaklās 
saimnieces bija parūpējušās par 
daudzpusīgu cienasta sagata vo-
šanu.  Aromātiskās pankūku un 
piedevu smaržas bija piepildījušas 
visu plašo telpu.  Rosīgās saim-
nieces un pankūku cepējas 
virtuvē raiti darīja savu darbu. 

Ievada vārdos Aija Greham 
izteica svētību sarīkojuma ap -
mek  lētājiem un sagatavotajam 
cienastam. Raiti darbojās vir-
tuves saimnieces, arvien papildi-
not cienasta galdus.  

Nedaudz vēlāk notika ziedoto 
mantu izloze.  Aizvadītos mirkļus 
atmiņās paturēsim līdz pat 
nākamajai ‘’Pankūku pēcpus-
dienai’’. 

Dzidra Tropa 
Čaklās “Pankūku pēcpusdienas” saimnieces - no kreisās puses:  Ilze Sewruk, Minna Kraukle, 
Valija Rēvalde, Aina Brože, Inta Stakle, Dzidra Tropa, Astra Kalniņa un Vija Markova
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Jaunā Rīgas teātŗa režisors 
Alvis Hermanis JG pavasaŗa 
numura ievadvārdā raksta: [Rīga 
ir] mistiska pilsēta. Un mēs esam 
dīvainas burvestības varā. Jo no 
Rīgas nav iespējams aizbraukt 
nekad. Lai cik tālu [mēs] arī 
neatrastos no tās. 

Uz žurnāla vāka Līgas Sviksas 
fotoattēls – sniega nopūderēta, 
dziļā purpurkrāsas krēslā iegri-
musi, ielas laternu apgaismota 
Rīgas vecpilsētas ieliņa. 

Šajā izdevumā lasāmi rīdzinieka 
Jāņa Vādona dzejoļi: pilsēta 
aizaug / lēni aizmirstām sejām / 
logu biezokņi pamāj aiz paradu-
ma / tikai tāpēc, ka balss spiež uz 
varžacīm... Dzejnieks atzīst:  
Esmu sakaros ar dzīvi, sapņiem 
un vīzijām. Tieši šie sakari un 
(ne)sakarības man patīk dzejā.

Mākslas lappusēs – krāšņi 
abstraktas Leona Samula un Ilas 
Kellermanes gleznas; Ainas Bal-
galves, Raimo Lielbrieža, Ramo-
nas Kalniņas un Rolfa Ekmaņa 
fotografijas. Laimonis Mieriņš 
apraksta gleznu izstādi Līdsā, 
Anglijā; Vilnis Auziņš ziņo par 
Dizaina balvas ieguvušajiem 

Jaunā Gaita Nr. 260
fotomeistariem Rīgā.

Laimas Kalniņas stāsts „Kāds 
iesākums” ir par autores dzimto 
vietu Koknesi, par tās sagrautām 
pilīm, vēsturi un pašas atmiņām: 
Bet varbūt bērnam, šī viņa 
pasaule, kas lielajiem šķiet tik 
ierasta un necila, sniedz dziļumu 
un plašumu nevis tās nākotnes 
atmiņu dēļ, kas pavadīs visu 
mūžu, bet gan tādēļ, ka bērns 
atceras un jauž pagātni, ko tā 
glabā.

Ar Nobela prēmijas laureāti, 
Vācijas rumānieti Hertu Milleri 
iepazīstina Irēne Avena; dzej-
nieces Martas Landmanes mūža 
darbu apraksta Sarmīte Janovska-
Ērenpreisa; Vita Gaiķe ziņo par 
2009. gada Ērika Raistera Pie-
miņas fonda laureāti dzejnieci 
Lolitu Gulbi.

Gundars Ķeniņš Kings salīdzi-
na augstākās izglītības iestādes 
Latvijā un citur pasaulē. Dzintars 
Edvīns Bušs  rakstā „Mūsdienu 
krizes cēloņi ASV” tos skaidri 
analizē;  Franks Gordons, bū -
dams nenogurdināms dezinfor-
mācijas pretinieks, kritizē Krie-
vijas Demokratijas un sadarbības 

institūta  Parīzes filiāles darboņus 
Natāliju Naročņicku un Džonu 
Lāflandu (Laughland).

Atmiņu rakstā par pusaudža 
gadiem dīpīšu nometnē Alt 
Garge, Vācijā, Uldis Siliņš ar 
humoru stāsta par trūcīgo uztu-
ru, darba (ne)iespējām, Jāņu 
svinēšanu, koŗa koncertiem u. 
tml.

Nodaļā Dažos vārdos, kā vien-
mēr, vērienīga bagātība. Sadaļu 
virsraksti:  Veļu pasaulē aizgājušie; 
Jaunizdevumi; Balvas, balvas, 
balvas; Mūzika; Tēlotājmāksla; 
Periodika; Dias pora; Dubult-
pilsonība; Ērmī gas būša   nas; Lat-
vija ar skatu viņ dienās; Latvija ar 
skatu mūsdie nās; Latvijai visriņķī; 
Citur ģeopolītiskā telpā; Bet ir arī 
labas ziņas. 

Grāmatu recenzijas: Biruta 
Sūr  mane raksta par Agates 
Nesaules In Love with Jerzy 
Kosinski un Paula Toutonghi 
romānu Red Weather izdevumu 
vācu valodā  – Die Geschichte 
von Yuri Balodis un seinem Vater, 
der eigentlish Country-Star war; 
Juris Silenieks par Ainas 
Zemdegas rakstu krājumiem 
Raksti II un Raksti III; Dzidra 
Purmale par Jāņa Lejiņa Zīmogs 
sarkanā vaskā; Aina Siksna par 
Gundegas Grīnumas Piemiņas 
paradoksi: Raiņa un Aspazijas 
atcere Kastaņolā; Rolfs Ekmanis 
par Evas Eglājas-Kristsones un 
Benedikta Kalnača sastādīto un 
rediģēto Back to Baltic Memory: 
Lost and Found in Literature; 

Lalita Muižniece par Rasmas 
Grīsles Heterotonu vārdnīca un 
heterotonijas pētījumi; Amanda 
Jātniece par Daigas Jomas Dvē-
seles bezvējš; Jānis Krēsliņš 
vecākais par Kristīnas Rosas un 
Pēteŗa Vanaga rediģēto Common 
roots of the Latvian and Estonian 
Literary Languages; Valters Nol-
lendorfs par Ilgvara Veignera 
Latvieši rietumzemēs un vēl dažās 
zemēs; Gundars Ķeniņš Kings 
par Journal of Baltic Studies (JBS), 
40/3 September 2009.

Jaunās Gaitas atsevišķu numu-
ru var pasūtināt, rakstot vai 
zvanot JG saimniecei Ingrīdai 
Bulmanei, tālr.: 416-621-0898, 
e-pasts: ibulmanis@scom.ca 
(cena 10 ASV dolaru); galvenā 
redaktora Rolfa Ekmaņa e-pasta 
adrese: rolfs.ekmanis@asu.edu  
un rekmanis@msn.com

 Viena gada abonements (četri 
numuri) maksā 39 ASV dolari, 
Kanadā – 39 Kanadas dolari. 
Atsevišķus jaunā numura un 
vecāku izdevumu rakstus  iespē-
jams izlasīt Jaunās Gaitas mājas-
lapā: www.zagarins.net/JG 

Juris Žagariņš
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Gadskārtējo Meteņdienas azai-
du Grandrapidu ev. lut. draudze 
rīkoja 21. martā tūlīt pēc diev-
kalpojuma. Vispirms Ingrida 
Heinze, mūsu ērģeļnieka Dāvida 
māte, skaidroja, kāpēc draudzei 
vajadzētu iegādāties jaunas ērģe-
les. Dr. Līga Gonzalesa lasīja 
nodaļu par Meteņiem no 
Marģera un Māras Grīnas grā-
matas ,,Latviešu gads, gadskārta 
un godi”. No latvju dievtuŗu 
sadraudzes tvarta ,,Gadskārtu 
dziesmas. Dievsētas ļaudis” Līga 
bija izvēlējusies trīs dziesmas par 

Meteņdienas svinības Grandrapidos
Meteņiem un divas budēļu dzies-
mas. Tikko atskanēja mūzika, 
sarīkojuma apmeklētājus pār-
steidza budēļi – lācis, dzīvs miro-
nis, dzērve un zirgs, dauzīdami 
katlus un pannas. Līga Gonzalesa 
pieminēja arī Pelnu dienu, nāka-
mo dienu pēc Meteņiem, kas ir 
pavasaŗa pirmā diena un senlat-
viešiem bija Jauna gada sākums. 
Beidzamā gada dienā jāmetas uz 
priekšu un jāmainās, tā arī radies 
vārds Meteņi. Šai Pelnu dienai 
nav nekāda sakara ar kristīgās 
ticības Pelnu trešdienu, kad sākas 

gavēnis.
Mielastā pasniedza ļoti gardu 

skābu kāpostu viru un pankūkas. 
Notika arī izloze, kuŗā bija ēdam-
lietas vai citādi labi izlietojamas 
mantas. 

 Meteņdienas svinības rīkoja 
dāmu pulciņš ar palīdzēm un 
palīgiem. Galvenā saimniece bija 
100 gadu vecā Ērika Štama. 
Ieradās arī katoļu draudzes pār-
stāvji. Iepriekšējā svētdienā mūsu 
draudzes locekļi piedalījās katoļu 
draudzes pankūku brokastīs.

 Julieta Rumberga

MONTREALA
Montrealas latviešu sabiedrība 

var būt pateicīga Montrealas 
Latviešu organizāciju padomei, 
kuŗā tiek panākta vienošanās par 
dažādiem sabiedrības kopdar-
bības pasākumiem. Tā 27. feb-
ruārī Latviešu centrā notika pir-
mais saiets, kuŗā 17 interesenti 
uzsāka pārrunas par gaidāmajām 
šī gada Latvijas saeimas vēlē-
šanām 2. oktobrī, lai ieinteresētu  
pilsoņus tajās piedalīties. Šo 
saietu organizēšanā MLOP talkā 
nācis Latviešu sabiedriskais cen-
trs. Saieti paredzēti reizi mēnesī. 
Šo polītiskā rakstura sanāksmi 
vadīja Alberts Caune, bet to 

atklāja MLOP priekšnieks Ro -
berts Klaiše. Tajā saistošu lekciju 
teica Bruno Deksnis, kas tagad 
dzīvo Latvijā un Montrealā bija 
ieradies, lai apciemotu savu  
sirmo māmuļu.

Savā lekcijā, kas bija izsvērta 
un rūpīgi sagatavota, viesis plaši 
pieskārās polītiskai situācijai 
šodienas Latvijā. Polītiskā inte-
rese vēlētāju saime esot īsa – ilg-
stot tikai nepilnas divi nedēļas, 
tad tā aizmirstoties. Polītiskās 
partijas nespējot izmantot savas 
iespējas, jo tām trūkstot līdzekļu. 
Turklāt to locekļi nevarot atteik-
ties no ierašas ņemt līdzekļus no 
kopējā poda. Partijām, izņemot 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā
Saskaņas centru, trūkstot vēlētāju 
atbalsta. Pastāvot pat šaubas, vai 
Tēvzemei un Brīvībai varēšot 
pārvarēt 5 % robežu, lai iekļūtu 
Saeimā. Elektorāts esot stabils un 
tas informāciju iegūstot no 
krievu ziņu aģentūrām. Tādēļ 
Rīgas domes vēlēšanu rezultāts 
neesot bijis pārsteigums. Nacio-
nālās partijās lielu lomu spēlējot 
„primadonnas”, un tas nepalīdzot. 
Divi polītiskie vectēvi – Lembergs 
un Šķēle neesot vairs pievilcīgi. 
Visa informācija par vēlēšanām  
no partijām nākšot tikai sep-
tembrī, un tā aizsniegšot balso-
tājus ārzemēs par vēlu. Tādēļ 
ieteica tautiešiem apciemot Lat-

viju un papriecāties par tās skai-
stumu un izbaudīt tās vasaru.         
Netrūka jautājumu, bet tie 
gaidītās atbildes nesaņēma, par 
ko vairāki dalībnieki jutās vīlu-
šies. Īpaši rosinājumi nebija. Īs -
laicīgi uzmanību pievērsa fakts, 
ka pēdējās vēlēšanās ārzemēs sa -
ru  cis balsotāju skaits un līdz ar to 
arī procentu koeficients. Še savu 
lomu spēlējis fakts, ka aizvadītajos 
15 gados kopš re  ģistrā  cijas 
gandrīz 40 % no re  ģistrēto pil-
soņu skaita ir aizgājuši mūžībā. 

Pa vidam notika kafijas, tējas 
un cepumu nogaršošanas puss-
tunda. Sanāksme ilga četras 
stundas. Tas bija sava veida iegu-

vums, kas liecināja, ka interese 
par vēlēšanām ir. Atliek tikai 
jautājums, kā to rosināt tālāk. 
Jācer, ka rīkotājiem tas izdosies.

Pateicoties neparasti siltajam 
laikam, Kvebekā sākusies kļavu 
sulas tecināšana un tās sīrupa 
ražošana. Kvalitāte šobrīd esot 
augsta. Kvebeka ir lielākā pasaules 
apgādātāja ar šo sevišķo gārdumu. 
Sīrupa darinātāji ir arī norū-
pējušies par lielāka siltuma at -
nāk  šanu un lūdz, lai naktīs tur-
pinātos sals, jo citādi lielas ražas 
iecere aizies vējā negaidot. Lapām 
plaukstot, sulas iegūšana ir cauri! 
Un līdz ar to sīrupa ražošana.

M. Štauvers

Latvijas Zinātņu akadēmija šī 
gada februārī piešķīrusi Jānim 
Bolim goda doktora gradu tie-
sību zinātnēs (Dr.h.c.iur.).

Jurists Jānis Bolis pirmais Lat-
vijā sācis populārizēt mediā ciju 
juridisko strīdu risināšanai. Sa -
darbībā ar LR Tieslietu minis-
triju un Rīgas Juridisko augst-
skolu viņš uzskatāms par pa -
mat     licēju mediācijas sistēmai 
Latvijā. Tagad Latvijā ir vairākas 
mediācijas biedrības un aso-
ciācijas. Latvijas Republikas 
Ties   lietu ministrija sagatavojusi 
likumprojektu par mediācijas 
ieviešanu tieslietu iestāžu darbī-
bā.

Jānis Bolis 1990. gadā sācis 
lasīt lekcijas Latvijas Univer-
sitātes Juridiskajā fakultātē. 
Piedalījies Pasaules latviešu ju -
ristu kongresā Rīgā, vadot sekc-
iju par “Brīvā tirgus ekonomi-
kas un juridiskajiem princi-
piem”. 10 gadu gaŗumā lasījis 
rindu lekciju un vadījis vairākus 
seminārus LU Juridiskajā fakul-
tāte, Juridiskajā kolledžā, Rīgas 
Juridiskajā augstskolā, Stok-
holmas Ekonomikas augstskolā, 
Latvijas universitātes Eirofakul-
tātē. 2009. gada oktobrī Huma-
ni  tāro un sociālo zinātņu noda-
ļas sēdē runājis par pasaules 
eko  nomiskās krizes cēloņiem, 
pievēršoties krizes tiesiskajiem 
un ētiskajiem aspektiem.

Uz šī raksta autora jautājumu 
kāpēc Latvijai ir tik maz pa  nā-
kumu prāvās un kontraktos ar 
ārvalstīm un vai Latvijas juristi 
ir pietiekami izglītoti, saņēmu  

atbildi: “Nevēlos par saviem 
kollēgām negātīvi izteikties, bet 
ir divi vērā ņemami faktori:

1. Latvijā Juridiskajā fakultātē 
var iestāties tūlīt pēc vidussko-
las beigšanas.

Domāju, ka viņi ir par jau-
niem un par maz pieredzēju-
šiem. ASV, piemēram, par juris-
tu pa  rasti var sākt mācīties tikai 
pēc pirmā grada iegūšanas, kas 
pra sa 4 gadus un cilvēku vairāk 
norūda, pirms tas ķeŗas pie ju -
risprudences.

2. Latvijā juristus galvenokārt 
apmāca ar lekcijām. Tas īsti ne -
attīsta juridisko domāšanu. 
ASV labās juristu skolās lekcijas 
tikpat kā neeksistē. Tiek lietota 
tā sauktā “Sokrata metode”, kur 
labs pasniedzējs nelasa lekcijas, 
tikai izvirza jautājumus, citu 
pēc cita  (ad nauseam). Tas at -
tīsta juridisko domāšanu un 
spējas risināt legālas problē-
mas”.

Jānis Bolis dzimis Rīgā. Baku-
laura gradu tautsaimniecībā  
ieguvis Konektikutas univer-
sitātē (1960), Doktora gradu 
(Juris Doctor) Bostonas univer-
sitātes Juridiskajā fakultātē 
(1964), saņemot American Ju -
risprudence un Holandes sti-
pendijas. Izglītību turpinājis 
Hārvarda universitātes Juridis-
kajā fakultātē (1970 – 1974 ). 
Masačusetas universitātē 2000. 
gadā ieguvis alternātīvo dom-
starpību risināšanas metodes 
speciālista sertifikātu.

Strādājis starptautiskajā celt-
nie      cības firmā  Perini Corpora-

tion par direktoru, ģenerāl-
sekretāru un galveno juriskon-
sultu (1969 – 1977 un 1990 – 
1998 ), tajā pašā  amatā Starp -
tau tiskajā viesnīcu firmā Omni 
International Corporation ( 
1977 – 1990 ) .  Par mačībspēku 
Northeastern University un 

GANDARĪJUMS  DALĪTIES  AR  ZINĪBĀM 
Goda doktora grads Jānim Bolim

Cardozo School of Law. No 
1992. līdz 1996. gadam Latviešu 
juristu asociācijas prezidents 
ASV.

Baltijas juridiskā centra prezi-
dents no 1991. līdz 1993. 
gadam.

Jānis Bolis augsti vērtē iespēju 

J. Bolis kopā ar Juridiskās kolledžas Valmieras filiāles studentiem.

dalīties ar savām zināšanām un 
pieredzi ar Latvijas  Zinātņu aka-
dēmiju, Tieslietu ministriju un 
topošajiem juristiem Latvijā.

Par nopelniem Latvijas labā 
apbalvots ar Atzinības krustu 
(2007) . 2008. gadā ar PBLA 
Kultūras fonda Goda diplomu.

Ivars Galiņš
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BOSTONA (MA)
28. martā plkst. 15.00 The First 

Church in Boston, Marlborough 
un Berkeley ielu stūrī „Baltiešu 
koncerts – 50. sezona”. Rasa 
Vitkauskaite – klavieres, Andrei 
Baumann – klavieres, Vitalijus 
Lisovskis – saksofons, Una Tone 
– vijole, Simona Tālberga – vijo-
le, Arturs Jansons – altvijole, 
Juris Ķeniņš – čells, Ilona Kudiņa 
– flauta. Programmā Rihards 
Dubra, Astor Piazzolla, Alvils 
Altmanis, Liutauras Janusaitis, 
M. K. Ciurlionis, Jāzeps Vītols 
un citi komponisti. Pārtraukuma 
laikā Amber Flute Quartet kom-
paktdiska prezentācija. Ieeja 
$25.-/ pens. $20.-/ stud. $15.-/ 
zem 12 g. veciem bez maksas.

ČIKĀGA (IL)
21. martā Čikāgas latviešu 

organizāciju apvienības stipendi-
ju fonda 25 gadu jubilejas 
sarīkojums notiks Ciānas 
draudzes telpās, 6551 W 
Montrose Ave., Čikāgā. Pēc 
dievkalpojuma pusdienas plkst. 
11:30. Koncerts 12.30, program-
mā: Ēriks Kīns&Edmunds 
Mednis – balss un ģitara. Sekos 
kafijas galds un izloze. Dalības 
maksa visam sarīkojumam $25, 

skolēniem līdz 16 gadiem $5.
DENVERA (CO)
• 20. martā no plkst. 6.30 līdz 

9.30 grupas ,,Jūrmalnieki” priekš-
nesumu vakara atkārtojums. 

DETROITA (MI) 
• 21. martā plkst. 11.30 Latviešu 

apvienības Detroitā 60 gadu 
jubileja. Būs siltas pusdienas. 
Dalības maksa $20.00. Lūdzu 
pieteikties līdz 15. martam, zvan-
ot Mārcim Jansonam, tālr.: 313-
822-3040, vai rakstot Līgai 
Jēkabsonei, e-pasts: jekabson@
charter.net

• 4. aprīlī plkst. 11.30 draudzes 
dāmu komitejas Lieldienu bro-
kastis. 

LOSANDŽELOSA (CA)
• 21. martā plkst. 1.00 Andras 

Berkoldas viencēliena komēdijas 
,,Bauskas mazā krodziņā” izrāde. 
Biļetes $20.00; bērniem līdz 12. 
gadu vecumam ieeja brīva. 
Ienākumus ziedos latviešu sko-
las absolventu klases audzēkņu 
turpmākai latviskai izglītībai.

 Losandželosas latviešu nama 
adrese: 1955 Riverside Dr. Los 
Angeles CA 90039-3704; tālr.: 
323-669-9027; DKLB informā-
cijas tālrunis: 323-663-6267. DK 

LB Informācijas biļetens tīmek-
lī: www.biletens.com

MILVOKI (WI)
• 12. martā plkst. 7.00 saiets 

„Vīns un vārds“ draudzes kamīn-
telpā.

• 4. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 
11.00 tautasdeju kopa ,,Metie-
niņš“ aicina uz brokastīm. 

MINEAPOLE (MN)
• 11. martā diskusijas grupas 

,,Dialogs” sanāksme no plkst. 
2.00 līdz 5.00 Har Mar iepirk-
šanās centrā St.Paulā, Barnes & 
Noble grāmatnīcas telpās pie 
sarunu galda. Pārrunas par noti-
kumiem Latvijā un ārzemēs. 

ŅUJORKA (NY)
• 21. martā pēc dievkalpojuma, 

kas sāksies plkst. 10.30, Salas 
baznīcā (4 Riga Lane, Melville, 
NY) pavasaŗa sarīkojums un fil-
mas ,,Trejādas saules” izrāde – 
Latvijas valsts bij. prezidentes 
Vairas Vīķes-Freibergas stāstī-
jums par savu dzīvi, emigrāciju, 
trimdu un atgriešanos dzimtenē. 
Ieeja brīva. Pēc filmas pusdienas, 
kafija un izloze.

• 16. aprīlī plkst. 7.00 Salas 
baznīcas zālē (4 Riga Lane, 
Melville, NY 11747) Latvijas 

Nacionālās operas ģilde rīko 
pavasaŗa labdarības koncertu 
,,Mēs ticējām dzīvei, kā burvīgai 
dzejai...”. Koncertā piedalīsies 
mecosoprāns Laila Saliņa un pia-
nists Juris Žvikovs. Programmas 
pirmajā daļā – latviešu un citu 
komponistu operārijas un kla-
vieŗu skaņdarbi; otrā – dziesmas 
no operetēm un kabarē uzvedu-
miem, Aleksandra Čaka dzejoļu 
lasījumi. Pēc koncerta saviesīgs 
vakars un tikšanās ar mākslinie-
kiem pie glāzes vīna un uzko-
dām. Atlikums paredzēts Bruno 
Skultes operas ,,Vilkaču manti-
niece” izrādei 2011. gadā LNO, 
Rīgā. Ieeja par vismaz $35 ziedo-
jumu; pēc 9. aprīļa – $45. Labvēļu 
ieejas karte, sākot ar $100 (ziedo-
tāju vārdi tiks ievietoti LNO pirm-
izrādes ,,Vilkaču mantiniece” 
programmā). Lūdzam pieteikties 
un rezervēt galdiņus līdz 9. aprī-
lim, nosūtot čeku: Latvian 
National Opera Guild, Inc, c/o 
Andris Padegs, 2 Merry Hill Rd, 
Poughkeepsie, NY 12603-3214. 
Sīkāka informācija, zvanot Aijai 
Pelšei, tālr.: 516-433-4137.

SAGINAVA (MI)
• 24. aprīlī Saginavas latviešu 

kluba 60 gadu jubilejas sarīko-
jums Trillium Banquet telpās 
(6415 State Street). Plkst. 5.00 
kokteiļa stunda, plkst. 5.30 
priekšnesumi, vakariņas un deju 
mūzika. Lūdzu pieteikties līdz 
10. aprīlim. Ieeja, samaksājot līdz 
10. aprīlim, $35, pēc šī datuma 
$40. Pieteikties, rakstot vai zva-
not S. Ģībietei, 2744 Reppuhn 
Drive, Saginaw, MI 48603, tālr.: 
989-793-6671; R. Martinsonam, 
3746 Chilton Drive, Saginaw, MI 
48603, tālr.: 989-792-9716; vai J. 
Skābardim, 3630 E. Curtis Road, 
Birch Run, MI 48415, tālr.: 989-
777-1607. Čekus izrakstīt Latvian 
Club of Saginaw. Sīkāku infor-
māciju var iegūt, rakstot D. un R. 
Martinsoniem, e-pasts: dainisri-
ta@aol.com Aicināti visi bijušie 
Saginavas latviešu kluba darbi-
nieki, kā arī viņu draugi un radi, 
lai atjaunotu draudzības, pazīša-
nās, pārtrūkušās saites. 

SANFRANCISKO (CA) 
• 20. martā, plkst. 7.00 ,,Kazino 

vakars” Draudzes namā (425 
Hoffman Ave) Ziemeļkalifornijas 
latviešu skolas atbalstam. Būs 
spēles, mūzika, balvas, uzkodas 

(Turpināts no 21. lpp.)

Pirms simt gadiem – 1910.
gada 17. martā Rīgā galdnieka 
ģimenē piedzima nākamais tēl-
nieks Augusts Kopmanis, kuŗam 
bija lemts atstāt nozīmīgas pēdas 
kā latviešu, tā Kanadas mākslā.

Kad viesojos pagājušā gada 
pava sarī Toronto, simtgadnieka 
meita Jana man ļāva ieskatīties 
jubilāra archīvā. Viņa labprāt 
būtu man uzdāvinājusi arī kādu 
no mākslinieka izcilajām akmens 
skulptūrām, un es tikpat labprāt 
būtu dāvanu pieņēmis, ja tā 
nebūtu tik smaga, apgrūtinot 
ceļojumu pāri gandrīz vai visai 
pasaulei. Līdz tam biju dzirdējis 
par šī diženā vīra milzu enerģiju, 
darba spējām un meistarību, bet 
todien pie Janas, šķirstot tēva  
fotografijas, vēstules, apbalvoju-
mus, pietuvojos tēlnieka mūža 
veikumam un aptaustīju viņa 
skulptūras. Tās tik uzticīgi iekļā-
vās rokās - likās, akmens silda. 
Nevarēju vien nopriecāties par 
Augusta Kopmaņa lielisko tēl-
niecisko izjūtu – viena forma 
nemanot pārtek citā, veidojot 
monolītu tēlu, un nedara pāri 
akmenim ar sīkdetaļām, nevaja-
dzīgām iedobēm, kā tas visai 
bieži vērojams. Meistars prata 
domai atrast ideālu veidolu. Tajās 
pašās mājās man bija izdevība 
tuvumā apskatīt arī inuītu skulp-
tūriņas, pieskarties tām. Redzētais 
pārliecināja, ka tēlniecisko formu 
valoda ir visām tautām ļoti tuva 
un ka Augusts Kopmanis savā 
radošajā darbībā pratis saliedēt 
latviešu monumentālās tēlniecī-
bas tradicijas, ko viņš bija apgu-
vis, strādājot ar Kārli Zemdegu 
pie Raiņa kapa pieminekļa 20.
gadsimta 30.gadu otrajā pusē un 
mācoties Latvijas Mākslas aka-

Dižajam kanadietim 
Augustam Kopmanim 100

dēmijā pie Kārļa Zāles, arī no 
Teodora Zaļ kalna un citiem lat-
viešu meistariem, ar Kanadas 
iezemiešu darinājumu ģeniālo 
vienkāršību, iz  teiks  mību un 
formu neatkārtojamību.

Vienu darbu no šīs ciemošanās 
reizes gan atļāvos paņemt sev 
līdzi uz Latviju. Tā ir medaļa - 
veltījums Struņķim. Bet vai tā ir 
tikai medaļa? Pamatā tomēr 
medaļa ir – divpadsmitcentimet-
rīgajā bronzas aplī iegravēts 
izteiksmīgs mākslinieka profils, 
kas meistarīgi saplūdināts ar 
Italijas ainavas aprisēm, ar uzvār-
du, dzīves datiem, vārdu „Roma” 
(cik zīmīgi – abi mākslinieki - 
Strunke un Kopmanis - acis uz 
mūžu aizvēruši Italijā: viens 
Romā, otrs Dženovā 1976. gada 
27.maijā) un Jumja zīmi. Ar 
medaļu vien tēlniekam bijis par 
maz. Augusts Kopmanis vēlējās 
vēstīt, ka pēc viņa ieskatiem 
trimdas latviešu sabiedrībai Ni -
klāvs Strunke pielīdzināms sirds-
apziņas zvanam un medaļu ie -
kom  ponējis misiņa plāksnē, kam 
dota zvana forma. Rezultātā ra -
dies jauns tēls, medaļa pārkāpusi 
savas tradicionālās robežas, uzru-
nājot skatītāju metaforu valodā.

Šajā visai necilajā piemērā 
atklājas simtgadniekam ļoti rak-
sturīga iezīme. Mākslinieks tur-
pināja latviešu monumentālās 
tēlniecības labākās tradicijas, 
sakausēja tās ar vietējiem sasnie-
gumiem, bet neapstājās savā 
radošajā attīstībā. Viņš dzīvoja 
savā laikā, sekoja jaunākajiem 
sasniegumiem pasaules tēlniecī-
bā un eksperimentēja, meklējot 
ceļus, kā paplašināt mūsdienu 
tēlniecības iespējas. Modernais 
un tradicionālais saaudās viņa 

daiļradē nedalāmā vienībā.
Jubilārs Augusts Kopmanis bija 

no tiem Kanadas latviešu māks-
liniekiem, kuŗš pārkāpa nacionā-
lās sabiedrības visai šaurās robe-
žas un deva ieguldījumu arī savas 
mītnes zemes kultūrā. Viņš 1974.
gadā tika uzņemts Kanadas Ka -
ra   liskajā mākslas akadēmijā. Arī 
citur pasaulē Augusta Kopmaņa 
devums tika augstu novērtēts 
–latvieti uzņēma par biedru tā -
dās starptautiskās organizācijās 
kā FIAL (1960), FIDEM (1965). 
1971. gadā Romā meistaru uzņē-
ma Academia Internazionale 
Tomaso Campanella di Lettere, 
Arti e Scienza, piešķiŗot sudraba, 

vēl pēc pāris gadiem – zelta 
medaļu. 

Viņš ir bijis Kanadas tēlnieku 
apvienības (Sculpture’s Society of 
Artists) biedrs. Augusts Kopmanis 
bija mākslinieku biedrības 
„Colour and Form”(1953) un 
Kanādas latviešu mākslinieku 

vienības „Latvis” (1954) dibinā-
tāju vidū.

Būtu uzskaitāmi arī daudzie 
apbalvojumi, ko viņam piešķīru-
šas trimdas organizācijas par 
izciliem izstāžu darbiem un 
memoriālajiem pieminekļiem, 
bet pietiks, ja pieminēsim kaut 
vai pieminekli aizvestajiem pie 
Sv. Jāņa baznīcas Toronto, kas 
joprojām uzrunā ikvienu gaŗām-
gājēju. Manuprāt, tajā māksli-
nieks pratis pieminekļa ārējo 
formu un saturu sabalsot ar baz-
nīcas architektūru un apkārtni.

Protams, varētu runāt par Au -
gusta Kopmaņa plašo sabiedris-
ko un izstāžu darbību, par tēlnie-
ka ģimenes 1977. gadā nodibinā-
to piemiņas balvu tēlniecībā. Bet 
jau tāpat ir skaidrs, ka simtgad-
nieks bija vīrs, kuŗa varenais stāvs 
vēl joprojām sajūtams daudz  viet 
Amerikas kontinentā. Īsi pirms 
aiziešanas mākslinieks piedalījās 
Tobago projektētā latviešu pie-
minekļa metu konkursā un iegu-
va pirmo vietu. Tikai īstenot ie  -
ceri nebija lemts.

Diemžēl ar skumjām jākonsta-
tē, ka dzimtenē Augusta Kopma-
ņa vārds ir zināms galvenokārt 
tikai speciālistiem.

Māris Brancis

A.Kopmanis. Piemineklis aizvestajiem

A.Kopmanis. Puika ar 
rotaļlietu.1958

Augusts Kopmanis. 
N. Strunke.1974
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D I E V K A L P O J U M I  
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: dievk. 14. martā dievk. 
ar dievg. 21. martā dievk. 28. 
martā Pūpolsvētd. dievk. ar 
dievg. dievk. Draudzes padomes 
ievešana amatā. Visi dievk. sākas 
plkst. 11.00. Māc. Jogita Mingina.

• Bukskauntijas un apk. ev. 
lut. dr.: 28. martā plkst. 3.00 
Lankasterā Pūpolsvētdienas 
dievk. ar dievg. 2. apr. plkst. 4.00 
Kvēkertaunā Lielās piektdienas 
dievk. ar dievg. 4. apr. plkst. 
11.00 Kvēkertaunā Lieldienu 
dievk. 18. apr. plkst. 3.00 
Lankasterā dievk. 25. apr. plkst. 
11.00 Kvēkertaunā dievk., pēc 
dievk. kafija. Māc. Dr. A. Ziedonis 
un māc. Dr. R. Ziedone.

• Detroitas Sv. Pāvila ev. lut. 
dr. (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI): 14. 
martā dievk. 21. martā dievk. ar 
dievg. 28. martā Pūpolsvētd. 
dievk. ar dievg. Dievk. sākas 
plkst. 10.00. Māc. diakons F. M. 
Sīpols, tālr.: 248-433-3435; ērģ.: 
Dr. S. Lizlova, L. Upīte un A. 
Greiema. 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut 
dr.: 21. martā,18. apr. dievk. 
Shepard of the Coast Lutheran 
Church (1909 E. Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale). Diakone 
Abija Venta, tālr.: 954-427-3558 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr. (301 N. Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073, tālr.: 610-353-2227): 14. 
martā plkst. 11.00 dievk. angļu 
val. ar dievg., māc. Dr. R. Ziedone; 
pirms dievk. plkst. 10.00 pankū-
ku brokastis. 21. martā plkst. 
11.00 dievk.; Vilmingtonā plkst. 
3.00 dievk. ar dievg. 28. martā 
plkst. 11.00 Pūpolsvētdienas 
dievk. ar dievg., valdes ievešana 
amatā. 1. apr. plkst. 2.00 Zaļās 
ceturtdienas dievk. ar dievg. 2. 
apr. plkst. 7.00 Lielās piektdienas 
dievk. ar dievg. 4. apr. plkst. 8.00 
Lieldienu dievk., pēc dievk. 
Lieldienu brokastis ar groziņiem. 
Informācija: www.latvianluthc-
hurchphila.org

• Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: 14. martā plkst. 3.00 dāmu 
pilnsapulce ar pēcpusdienas tēju. 
18. martā plkst. 6.00 dievk. pie-
dalīsies LELBAs vidējo apgabalu 
mācītāji. 28. martā plkst. 10.00 
Pūpolsvētd. dievk. 2. apr. plkst. 
5.00 Lielās piektd. dievk. 4. apr. 
plkst. 8.00 no rīta Lieldienu 
dievk.; pēc dievk. brokastis. 
Mācītājas I. Larsenas adrese: 
70388 16-th Ave., South Haven, 
MI 49090. Tālr.: 269-637-4847; 
kabatas: 269-214-1010; e-pasts: 
ilzego@comcast.net 

Kalamazū latviešu Apvienotā 
ev. lut. dr.: Mācītāja B. Puiķe. 14. 
martā plkst.10.00. KLS Drau-
dzīgais aicinājums. 21. martā 
plkst.10.00 dievk. ar dievg. Sa -

drau  dzības stunda. 28. martā 
plkst.10.00 Pūpolu svētdiena ar 
dievg. Sadraudzības stunda. Otr-
dienās plkst. 10.00 vingrošana 
Dr. E. Balka-Valtere (Walter).

• Klīvlandes latv. ev. lut. dr.: 
14. martā plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. 16. martā leģionāru pie-
mi  ņas svētbrīdis Sunset kapsē  tā. 
21. martā plkst. 11.00 dievk., 
sprediķis angļu val. 28. martā 
plkst. 11.00 Pūpolsvētd. dievk. 
kopā ar baptistu draudzi; sprediķi 
teiks Dr. Pauls Barbins. 1. apr. 
plkst. 7.00 vakarā Zaļās ceturd. 
dievk. kopā ar baptistu dr. 2. 
apr. plkst. 7.00 vakarā Lielās 
piektd. dievk. kopā ar baptistu 
dr. 4. apr. plkst. 9.00 Lieldienu 
dievk. kopā ar baptistu dr.; pēc 
dievk. brokastis. Pārdomu vaka-
ri katru ceturtdienu plkst. 7.00. 
Māc. Dr. Sarma Eglīte.

• Losandželosas latv. ev. lut. 
dr.: 14. martā dievk. ar dievg. 
17. martā plkst. 11.00 Bībeles 
stunda baznīcas lejas zālē. 21. 
martā dievk. 28. martā Pū -
polsvētd. dievk. ar dievg. 2. apr. 
Lielās piektd. dievk. Dievk. 
sākas plkst. 11.00. 4. aprīlī plkst. 
9.00 Lieldienu dievk., pēc dievk. 
brokastis. Māc. D. Kaņeps.

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: 28. martā plkst. 1.00. 
Pūpolsvētd. dievk. ar dievg. 

• Vilimantikas latv. ev. lut. 
dr.: 14. martā plkst. 11.00 dievk. 
ar dievg. 28. martā Pūpolsvētd. 
dievk. ar dievg. plkst. 10.00.

• Milvoku lat. ev. lut. dr.: 14. 
martā plkst. 10.00 dievk. 21. 
martā plkst. 10.00 dievk. angļu 
val., viesmāc. Teresita Valeriano, 
Lutheran World Federation pārs-
tāve Amerikā. 28. martā plkst. 
10.00 Pūpolsvētd. dievk. ar dievg. 
1. apr. plkst. 1.00 Zaļās ceturtd. 
dievk. ar dievg. un jauniešu pie-
dalīšanos. 2. apr. plkst. 11.00 un 
plkst. 7.00 Lielās piektd. dievk. ar 
dievg. 4. apr. Lieldienu dievk. ar 
uzrunu bērniem. 6. apr. plkst. 
700. draudzes padomes sēde. 

• Mineapoles un St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: 14. martā plkst. 
11.00 dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
sadraudzība. 21. martā plkst. 
11.00 komūnism varas upuŗu 
piemiņas dievk.; pēc dievk. sa -
draudzība. 25. martā plkst. 10.30 
Bībeles stunda. 28. martā plkst. 
11.00 Pūpolsvētd. dievk. ar 
dievg., kristībām un īpašu mūzi-
ku, viesmāc. prof. Dr. Stīvens D. 
Paulsons.; pēc dievk. Lusu ģime-
ne aicina uz Līlijas Lusas kristību 
mielastu. 1. apr. plkst. 2.00 Zaļās 
ceturd. dievk. ar dievg. 2. apr. 
plkst. 6.00 Lielās piektd. dievk. ar 
dievg. 4. apr. plkst. 8.00 Lieldienu 
dievk., piedalīsies koris. Māc. M. 
Cepure-Zemmele. Bazn. adrese: 
3152 - 17th Ave S, Minneapolis 
MN 55407; tālr.: 763-546-8178; 

kancelejas tālr. 612-722-4622. 
Ņubransvikas un Leikvudas 

latv. ev. lut. dr.: 14. martā plkst. 
11.00 Dievkalpojums draudzes 
dievnamā Īstbransvikā ar diev-
galdu IV Ciešanu laika svētdiena 
(12 Gates Ave East Brunswick). 
21. martā plkst. 8.30 Leikvudā 
dievkalpojums V Ciešanu laika 
svētdiena (Igauņu baz. 607 E. 7th 
St.). 28. martā plkst. 11.00 
Pūpolu svētdienas dievkalpo-
jums draudzes dievnamā Īst-
brans vikā (12 Gates Ave East 
Brunswick).Dievkalpojumus va -
da māc. I. Pušmucāne-Ki neyko.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr.: 
14. martā Jonkeru bazn. plkst 
10.00 dievk., māc. J. Saivars, 
pēc dievk. pankūku brokastis; 
Salas bazn. plkst. 10.30 dievk, 
māc. L. Saliņš; Morristaunā, NJ 
plkst. 14.30 dievk, diak. I. 
Kaņeps. 21. martā Jonkeru 
bazn. plkst. 10.00 dievk., māc. J. 
Saivars; Salas bazn. plkst. 10.30 
dievk, māc. L. Saliņš, pēc dievk. 
Tautiskā pēcpusdiena un filmas 
izrāde. 27. martā Draudzes 
namā plkst. 3.00 dievk., māc. L. 
Saliņš; 28. martā Jonkeru 
bazn. plkst. 10.00 Pūpolsvētd. 

dievk. ar dievg., māc. J. Saivars; 
Salas bazn. plkst. 10:30 
Pūpolsvētd. dievk. ar dievg., 
māc. L. Saliņš. 1. apr. Jonkeru 
bazn. plkst. 7.00 vakarā Zaļās 
ceturtd. dievk. ar dievg., māc. J. 
Saivars; Salas bazn. plkst. 1.00 
Zaļās ceturtd. dievk. ar dievg., 
māc. L. Saliņš; Īstoranžā, NJ 
plkst. 1.00 Zaļās ceturtd. dievk. 
ar dievg., diak. I. Kaņeps. 2. apr. 
Jonkeru bazn. plkst. 7.00 Lielās 
piektd. dievk. ar dievg., māc. J. 
Saivars; Salas bazn. plkst. 7.00 
Lielās piektd. dievk. ar dievg., 
māc. L. Saliņš. 

un dzērieni. Rīkotāji lūdz pieda-
līties šajā labdarības sarīkojumā 
un atbalstīt skolu ar ziedojumu 
vai kādu balvu sarīkojuma izlo-
zei. Ziedojumu var nosūtīt skolas 
kasierei Denisei Lapinai, 15 
Belgrave Ave. San Francisco, CA 
94117; balvas pieteikt –Marisai 
Ramanei-Meijerei, tālr.: 408-759-
1575; e-pasts marisamayer@
comcast.net

• 27. martā plkst. 2.00 draudzes 
namā (425 Hoffman Ave., San 

Francisco, CA) pianista Juŗa 
Žvikova koncerts. Ieeja par $20 
ziedojumu, studentiem – $10. 
Darbosies bufete un bārs. 

SIETLA (WA)
• 14. martā pēc dievkalpojuma 

Draudzīgā aicinājuma atceres 
sarīkojums, atbalstot vasaras 
vidusskolu Kursa. Runu teiks 
Kur   sas absolvents Māris Bērziņš.

• 21. martā plkst. 12.00 Latviešu 
centrā Baltijas partizānu kustības 
65 gadu atceres sarīkojums, 
piedalīsies arī igauņu un lietuvie-

šu. Dalības maksa par ziedojumu 
Latvijas 50 gadu Okupācijas 
mūzejam Latvijā. 

SV. PĒTERSBURGA
13. martā plkst. 14.00 Biedrības 

namā O. Kalpaka, leģionāru un 
kaŗavīru vakars, kuŗā uzstāsies 
Kanaku ansamblis un diakons 
Jānis Elberts lasīs priekšlasījumu. 
Pēcpusdienas noslēgumā siltas 
pusdienas. Par alu vai vīnu pie 
pusdienām katram jāgādā pašam. 
Ieejas ziedojums sākot ar $15.00.

14. martā plkst. 13.00 Biedrības 

namā Biedrības pilnsapulce un 
Valdes velēšanas. Pēc vēlēšanām 
balsstiesīgos cienās ar pankūkām, 
zafti un desiņām, neskatoties vai 
tie atbalsta republikāņus, demo-
kra  tus, zaļos vai neatkarīgos. 
Lūdzam visus Biedrības biedrus 
piedalīties! Iepriekš izsludinātais 
pilnsapulces datums no 28. feb-
ruāŗa tika pārcelts uz 14. martu 
sakarā ar to, ka biedrības priekš-
nieks un viņa vietnieks svarīgu 
iemeslu dēļ nevar februāri 
pilnsapulcē ņemt dalību. 

27. marta Biedrības namā 44. 
Latviešu biedrības gada svētki. 
Plašāka informācija sekos 
nākošajā „Ziņu” izlaidumā.

VAŠINGTONA (DC) 
•28. martā pēc dievk., kas 

sāksies plkst. 11.00, tikšanās pie 
kafijas galda ar Latvijas vēlēšanu 
reformas biedrības izpilddirek-
toru Induli Bērziņu, viņs teiks 
runu ,,Degpunktā – Latvijas 
Saeimas vēlēšanas”. Informācija: 
www.sarikojums.com vai 703-
673-9277

(Turpināts no 20. lpp.)

Mūžībā aizgājusi

IRENE KOVALE
mirusi 2010. gada 16. februārī Rīgā.

Mīļā piemiņā viņu paturēs
RAISKUMI RĪGĀ UN AMERIKĀ

Dieva mierā aizsaukts mūsu draudzes biedrs 
un bijušais Latviešu Leģiona 15. divīzijas kaŗavīrs

STANISLAVS BAIBA
* 1924. gada 10. oktobrī Preiļu raj., Aizkalnē, Latvijā,
† 2010. gada 19. janvārī Indianapolē, Indianā, ASV

Dievs, Trejādība vienīgais,
Tev slava visā mūžībā!
Kad ceļš mums beigsies laicīgais,
Mūs pieņem savā valstībā.

Mūžībā aizgājusi

VALIJA MARTA DRUNFELDS
dzimusi 1921. gada 10. maijā Tukumā, Latvijā,

mirusi 2010. gada 7. februārī Kirkland, Vaš. v. ASV
Viņu mīļā piemiņā paturēs

BRĀLIS KĀRLIS DRUNFELDS
BRĀLĒNS VILIS BARĒVICS

RADI UN DRAUGI LATVIJĀ, VĀCIJĀ UN AMERIKĀ

Sērās piemin
INDIANAS LATVIEŠU KATOĻU BIEDRĪBA

DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA INDIANAPOLĒ
INDIANAPOLES LATVIEŠU PENSIONĀRU BIEDRĪBA
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Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem, filistri

Dagmāru KRŪMIŅU Jansoni, 
48. COETUS, 

mūžībā aizvadot. 

STUDENŠU KORPORĀCIJA DZINTRA

Jānis Peize dzimis 1916. gada 5. jūlijā 
Sīpeles pagasta Lejas-Strazdos. Skolas 
gaitas viņš sāka Sīpeles pa  matskolā,  
turpināja  Dobeles ģim nazijā, pēc tam 
studēja Latvijas Universitātē, 1938. gadā 
iegūstot agronoma gradu.  J. Peize bija 
Fra ternitas Lataviensis filistrs.

Ģimene 1931. gadā zaudēja tēvu 
Eduardu Peizi. Atraitne Alma Peize 
kopā ar vecāko dēlu Jāni uzņēmās 110 
ha lielās saimniecības vadību.  Īsā laikā 
tika izveidota paraug saimniecība, uz kuŗu brauca vietējās un 
ārzemju ekskursantu grupas.  Somijas prezidents  L. K. Re  lan  ders, 
1929. gadā viesojoties  Latvijā,  iegriezās arī Lejas-Straz dos.

Saimniecības galvenie ienākuma avoti bija piensaimniecība un 
sešu hektaru lielais augļu dārzs.  Otrā pasaules kaŗā Jāni iesauca 
Latviešu leģionā.  Sarkanarmijai tuvojoties, ģimene Lejas-Strazdus 
atstāja un pēc kaŗa satikās Vācijā, Manheimas pārvietoto personu 
nometnē, no kuŗas Jānis kopā ar māti, diviem brāļiem un māsu 
izceļoja uz ASV. Jānis Peize dabūja darbu uzņēmumā General 
Motors  Saginavas pilsētā, Mičigenas pavalstī. Hemlokas 
(Hemlock) pilsētās tuvumā tika iegādāta maza, nolaista 
saimniecība, ko brīvā laikā kopā ar ģimenes locekļiem atjaunoja. 
Būdams augļkopības speciālists, J. Peize izveidoja augļu dārzu ar 
dažādām ābolu  šķirnēm.  Peizes ģimenes viesmīlīgās mājas 
Saginavas latvieši bija iemīlējuši un bieži tajās viesojās. Zaudējis 
ģimenes locekļus, Jānis kādu laiku dzīvoja savā mājā viens pats, 
bet vecuma nespēka dēļ bija spiests pārcelties uz vecļaužu mītni. 

Jānis Peize mīlēja darbu lauku sētā, labu mūziku, sportu.  Viņa 
dzīves pavediens pārtrūka 2009. gada 18. decembrī.  Atvadu 
dievkalpojums Saginavas draudzē notika 2010. gadā 14. martā. 
Vieglas smiltis!    

M. Peize

Agronoms Jānis Peize 
aizsaulē

D I E V K A L P O J U M I  
4. apr. Jonkeru bazn. plkst. 

8.00 Lieldienas dievk., māc. J. 
Saivars; Salas bazn. plkst. 8.00 
Lieldienu dievk., māc. L. Saliņš.

• Saginavas un apk. ev. lut. 
dr. (128 N. Elm, Saginaw, MI 
48602): 14. martā plkst.1.00. 
dievk.; pēc dievk. kafija. 4. apr. 
plkst. 1.00 Lieldienu dievk.; pēc 
dievk. kafija. 16. maijā plkst. 
1.00 dievk. Māc. R. Franklins. 

• Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
27. martā Lieldienu dievk. ar 
dievg. Grace Lutheran Church 
(3993 Park Boulevard, San 
Diego, CA 92116); pēc dievkal-
pojuma kafijas galds un drau-
dzes pilnsapulce. Prāv. D. Ka  ņeps. 
Izziņas: www.sandiegodraudze.
com vai www.sandiegodraudze.us

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
katra mēneša trešā svētdienā. 
plkst. 2.00 dievk. Christ Lutheran 
bazn. (#1 Selma Avenue, Webster 
Groves, MO 63119), māc. A. 
Kal  niņa. Pēc dievk. saiets ar gro-
ziņiem. Draudzes priekšnieces 
Irēnes Kalniņas tālr.: 314-457-
1830, e-pasts: kalninsis@char-
ter.net 

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 - 3rd Ave. N. E. Seattle, 
WA 98125): 14. martā plkst. 
10.30, dievk. angļu val., pēc 
dievk. Bībeles stunda. 21. martā 

plkst. 10.30 dievk. ar dievg. 28. 
martā plkst. 10.30 Pūpolsvētd. 
dievk. ar dievg.; pēc dievk. 
vakarētājas aicina uz pusdienām, 
dalības maksa $10 (lūdzu pie-
teikties, zvanot Līvijai Circenei, 
tālr.: 206-524-3117 vai Anitai 
Upeniecei: 425-483-2546). Māc. 
D. Cilne, tālr.: 206 -674-9600; 
e-pasts: cilnis@earthlink.net 
Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org 

• Vašingtonas (DC) lat. ev. 
lut. dr. (400 Hurley Avenue, 
Rockville MD 20850-3121): 14. 
martā plkst. 11.00 dievk. ar 
dievg. 21. martā plkst. 11.00 
ģimeņu dievk. ar dievk.; drau-
dzes pilnsapulce. Ciešanu laika 
vakara svētbrīži latviešu un 
angļu valodā 17., 24., 31. martā 
plkst. 7.00. Svētbrīdis latviešu 
un angļu valodā ilgs apmēram 
40 minūtes; pēc svētbrīža sadrau-
dzība un pārrunas. 28. martā 
plkst. 11.00 Pūpolsvētd. dievk. 
ar dievg. 1. apr. plkst. 11.00 
Zaļās ceturtd. dievk. ar dievg. 2. 
apr. plkst. 7.30 vakarā dievk. ar 
dievg. 4. apr. plkst. 8.00 Liel-
dienu dievk.; pēc dievk. brokas-
tis. Informācija: http://www.
dcdraudze.org Tālr. baznīcā: 
301-251-4151. Māc. A. Vārs-
berga Pāža, tālr.: 301-293-2052; 
e-pasts: macavp@yahoo.com

(Turpināts no 21. lpp.)

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā

MARTA ELEONORA ŠEDRIKS,
dzim. LIĢERS

dzimusi 1910. gada 26. janvārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2010. gada 14. februārī Hamiltonā, Kanadā

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA MĀRA UN ARNOLDS

DĒLS JĀNIS
MAZDĒLI ALDIS UN ANANDI

ANDRIEVS UN JESSIE

Šalciet, bērzi, klusi, klusi,
Vējš, uz mirkli mierā stāj!
Vieglas smiltis, saldu dusu
Baltā smilšu kalniņā.

Mūsu mīļā māte un vecmāmiņa
aizgāja mūžībā.

MAIJA MELBĀRDIS,
dzim. GROŠS

dzimusi 1943. gada 9. maijā Rīgā,
mirusi 2010. gada 16. februārī Mill Valley, CA

Mīlestībā viņu piemin
DĒLS JĀNIS

DĒLS MĀRTIŅŠ AR ĢIMENI

Bijušās Fišbachas nometnes 
Kārļa Skalbes ģimnazijas saime

skumjās piemin un atceras savus mirušos skolas biedrus:
OJĀRU PENCI – 2. izlaidums

GUNNARU VĀRPU – 4. izlaidums
OJĀRU PURIŅU – 3. izlaidums

VALDI MUIŽNIEKU – 3. izlaidums
Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu draugi
Uz kluso mūžības salu.
                        (K. Skalbe)

Dieva mierā aizgājusi mūsu 
mīļā māmiņa un vecmāmiņa, Sassīte

NORA ANSONS,
dzimusi SALENIEKS
dzimusi 1918. gada 20. decembrī 

Novorževā, Krievijā,

mirusi 2009. gada 16. novembrī Brumalā, 
Pensilvānijā, ASV

Dieva dārzā daudz ir ziedu,
Pacel acis – visi mirdz,
Tomēr skaistākais no visiem
Mātes siltā, mīļā sirds.

Mīļā māmiņ, Tavi vārdi
Atmiņā kā pērles mirdz;
Visā dzīvē ies mums līdzi
Tava mīļā, labā sirds.

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama,
Nolīkst klusi sirma galva,
Saules ceļu aiziedama.

Mīlestībā viņu piemin
BĒRNI: ARNIS ANSONS, JĀNIS ANSONS,RENĀTE GRĀVERE

MAZBĒRNI: AMY ANSONS, ILONA GRĀVERS 
AR CHRISTOPHER GILLIS, LIĀNA GRĀVERS
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Janis A. Meija, Attorney at Law

Riga, Latvia, mob. +37126684068

janis@meijalaw.com, www.meijalaw.com

MEIJA & ASSOCIATES

PIEMINEKĻI
tēlnieks UGA DRAVA 

• tālrunis:  905 468 1441
• www.ugadrava.com

MEKLĒJU DARBU KANĀDĀ 
(vēlams Toronto). 

Mākslas izglītība – keramika, gleznošana. 
Vairāku gadu pieredze darbā ar bēriem ASV.

Tālr. +371 26477761
inese.ezerteva@inbox.lv

LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
Pārsūtām mašīnas, pers. mantas, komerckravas

paciņas pa gaisu vai jūru uz un no Latvijas!

Lūdzu zvaniet: 201-760-6427 vai 973-744-6565 vai
arī apskatiet sūtījumu informāciju mūsu mājas lapā: www.lasl.com ABO NĒ JIET LAIK RAK STU 

"LAI KA"  abo ne ments ASV mak sā: 3 mē ne šiem  US $42,-
 6 mē ne šiem  US $75,-
 1 ga dam    US $130,-
 Gai sa pasts 1 ga dam ASV US $215,-
Ārpus ASV "LAI KS"   tiek piesūtīts tikai pa gaisa pastu
 Ka na dā 1 gadam US $225,-
 pusgadam US $120,-
  Latvijā 1 gadam US $220,-
 pusgadam US $115,-
 Citur pasaulē 1 gadam US $280,-
 pusgadam US $150,-
Abo nen ti bez mak sas sa ņems se šus "Jau no Laiks" pie li ku mus 

un ga da bei gās nā ka mā ga da ka len dā ru.
Pārējiem – 6  "Jau no Laiks"  numuri  US $18,-

Abo nē ša nas mak su var at sū tīt ar če ku vai nau das pār ve du mu
(rak stot če ku uz "Laiks – Lat vi an Newspa per Inc." vār da).

Lū dzam no teik ti no rādīt, no ku ŗa lai ka vē las laik rak stu abo nēt.
=========================================

Laik raksts Laiks 596 Middlesex Ave., Metuchen, NJ 08840, USA 

Lū dzu pie sū tīt man laik rak stu "LAI KS" no ________________

līdz ______________ uz ______ mē ne šiem uz se ko jo šo ad re si:

(Mr./Mrs./Ms.) _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tāl ru nis ___________________________________________

E-pasts ____________________________________________

Pie vie no ju če ku, Mo ney Or der par US $ __________________

abo ne men ta uz sāk ša nai/pa ga ri nā ša nai (ne vēla mo svīt rot)
Ja ad re se mai nī ta, lū dzam uz dot arī ag rā ko ad re si.

LŪ DZAM IE GAU MĒT – abo ne men tu uz sāk ša nas,
pa ga ri nā ša nas un ad re šu mai ņas veic 3–4 ne dē ļu lai kā.

PRIEDAINĒPRIEDAINĒ
Sestdien, 21. martā, 

Plkst. 1:00 pēcpusdienā 

Ņudžersijas latviešu federālās 
kreditsabiedrības pilnsapulce.
Plkst. 3:00 pēcpusdienā 
Ņudžersijas latviešu biedrības pilnsapulce.

Strādīgs un prasmīgs vīrietis, 
kuŗš dzīvo Indianapoles apkaimē, izremontēs, sakops telpas, 

veiks darbus, kuŗus pašiem ikdienā veikt neatliek laika. 

Ja varu būt noderīgs, zvanīt Jurim (317) 9876426.

Es, Latvijas Mākslas akadēmijas studente Andra Silapētere, rakstu maģistra darbu par mākslinieci 
un rakstnieci VERONIKU JANELSIŅU. Šobrīd cenšos apzināt mākslinieces atstāto mantojumu.

Lūgums atsaukties personām, kuŗu privātīpašumā ir V. Janelsiņas mākslas darbi.

Lūgums sūtīt darbu foto ar izmēru, nosaukumu, techniku, gadu pēc e-pasta adreses: 
andra55@inbox.lv vai pa pastu Rostokas iela 64-73, Rīga, Latvija, LV – 1029.

Jau iepriekš paldies.

Īstermiņa  divguļamistabu mēbelētu dzīvokļu 
īre pašā Rīgas centrā, atjaunotā  klusā pagalma 

ēkā, slēgti vārti  ar 24 stundu dzīvu apsardzi, 
tuvumā sabiedriskais transports un lielveikali. 

Dzīvokļi aprīkoti ar visu nepieciešamo, ieskaitot 
bezmaksas internetu un kabeļu TV.

$80USD/diennaktī (5.dienu min.) - $500USD/nedēļā
Tuvāka informācija:

 epasts: cepuritis@comcast.net ASV 
tel. 847/256-0268

     

Kur apmesties Rīgā?

Meklēju 
vēstuļu draudzeni. 

Manas intereses – sports, 
ceļošana, krustvārdu 

mīklu risināšana.
 Esmu rīdzinieks 
labākajos gados. 

Rakstiet – oferte Pēteris. 
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S P O R T S

2009. gadā izpaliekot Kultūras 
dienām, nenotika arī vispārīgās 
Austrālijas latviešu meistar-
sacīkstes (ALM), taču - kā jau 
iepriekšējos gados - rīkoja novu-
sa ALM, ko atkal bija uzņēmusies 
Melburnas DV novusa kopas 
vadība.

Vienspēlēs pie galdiem stājās 
29 dalībnieki (sešas dāmas) - 17 
no Melburnas, pieci no Adelaides, 
viens no Sidnejas n. k., trīs no 
SNK/Centrālkrasta, divi no Dži-
longas (kur gan vairs nepastāv 
reģistrēta sporta kopa) un viens 
viesis no Latvijas.  Diemžēl šoreiz 
nebija pārstāvju no Balaratas 
Ventas, kas  2009. gadā aizveda 
uz mājām abus Viktorijas atklātā 
meistarturnīra vienspēļu kausus  
vīriešiem un sievietēm. 

Turnīra kārtībā bija ievests 
“jauninājums”: no katras grupas 
gan A gan B finālā iekļuva trīs, 
tātad finālā visu laiku “rekords” 
- 15 spēlētāji. Tas nozīmēja otru 
visu laiku “rekordu” - 20 kārtu 
maratonu (5 kārtas priekšgrupā, 
15 finālos, kaut ar vienu brīvu 
kārtu katram spēlētājam). Līdz 
šim augstākais kārtu skaits 
turnīros ir bijis 18, un par to jau 
bijusi zināma žēlošanās - spēlētāju 
gadu skaits visu laiku krājas, un 
pavadīt uz kājām septiņas vai 
vairāk stundas vieglāk nekļūst.

A grupā S. Andersonam un Ē. 
Paeglim nebija problēmu sakrāt 
8 p. (no 10 iesp.). Uz trešo vietu 
izspēlēja G. Bērzzariņš ar 6 p. B 
finālā iekļuva M. Putra ar 5 p., 
Irēna Ellisa - 2 p. un tikai nesen 
novusu uzsākusī Herta Kon-
darovska (savulaik galda tenisa 
meistare) - 1 p.

B grupā vēl pārliecinošāk 
kvalificējās R. Kārkliņš un J. Bra-
kovskis pa 9 p. Viņiem A finālā 
pievienojās J. Kondarovskis ar 5 
p. Tālāk ierindojās A. Ruņģis  - 
4., A. Sausverdis – 3p., un Lauma 
Lamberte.

C grupā (5 dal.) bezproblēmu 

Olimpiada – sapņi un īstenība

uzvarētājs bija E. Smalkais ar 8 
p., atstājot otrā vietā A. Grimmu 
- 5 p. un trešā vietā. Dzidru 
Cekuliņu - 4 p. Cekuliņa līdz ar 
to kļuva par sieviešu meistari, jo 
nevienai citai dāmai neizdevās 
iekļūt finālā. Sekoja D. Pesudovs 
ar 3 p. un A.Miglis.

D grupā A finālam droši 
kvalificējās A. Strauks ar 9 p. un 
I. Mirovics ar 7 p., uz trešo vietu 
kandidēja divi spēlētāji - G. Ro -
bergs un G. Petrovs, kas abi bija 
sakrājuši 5 p. Viens vairāk 
uzvarēts sets vietu A finālā deva 
Robergam. O.Dancim un Skaid-
rītei Stonkai pa 2 p.

E grupā labu formu rādīja A.
Vā  lodze un Latvijas viesis R. 
Lebedeks. Abi sasniedza 8 p. Arī 
šajā grupā notika sīva cīņa par 
atlikušo vietu A finālā. R. Puisēns 
un A. Druviņš beidza ar 5 p. un 
vienādu uzvarēto setu skaitu. Ar 
uzvaru savstarpējā spēlē vietu A 
finālā ieguva Puisēns.

Grupas tabulu noslēdza H. 
Turss ar 4 p. un Regīna Berķe.

Kopš 1997. gada meistara godā 
nevienam nebija izdevies tikt 
vairāk par vienu reizi. Šoreiz tas 
izdevās 2007. gada meistaram R. 
Puisēnam (SNK), pie tam ar 
ievērojamu pārsvaru: viņš izcīnīja 
22 p., bet otrās vietas ieguvējs A. 
Strauks - 19 p. Tikai viens punk-
ts mazāk bija  2008. gada 
Austrālijas meistaram A. 
Grimmam un S. Andersonam. 
Viens uzvarēts sets vairāk trešo 
vietu deva Grimmam. Piektajā 
vietā ar 17 p. Ē.Paeglis, 16 p. bija 
sakrājuši R.Kārkliņš ( visi Melb. 
DV n. k.), A. Vālodze un J. 
Brakovskis (abi ASK). Sekoja E. 
Smalkais (M. DV n. k.) - 14, R. 
Lebedeks (Latvija) - 11, G. 
Robergs (M. DV n. k.) un G. 
Bērzzariņš (ASK) - pa 10, I. 
Mirovics - 9, J. Kondarovskis - 8, 
Dzidra Cekuliņa (visi M. DV n. 
k.) - 6 p.

Puisēns uz gadu varēs glabāt 

Adelaides DV dāvināto ceļojošo 
trofeju, Cekuliņa - Jāņa Tiliba 
piemiņas balvu. Vērtējuma tabu-
las punktus ieguva visi A finālisti, 
izņemot ārpus konkurences 
spēlējošo Lebedeku. 

B finālā tālu priekšā pārējiem 
ar 21 p. izrāvās H. Turss (M. DV 
n. k.), D.Pesudovs (SNK/
Centrālkrasts) un G. Petrovs 
(ASK). Seti un savstarpējas spēles 
rezultāts izšķīra vietas augstāk 
minētā kārtībā. 

Melburnieši dominē 
dubult spēlēs

Novusa ALM otrajā dienā 14 
pāri sacentās dubultspēlēs, 
spēlējot katrs ar katru ikreiz 
divus setus. Kā varēja gaidīt, divu 
setu turnīrā, augšgalā pāri 
sablīvējās tik cieši, ka pirmo vietu 
no  astotās šķīra tikai divi punkti. 
Laimīgā kārtā nevajadzēja nevie-
nu pārspēli, vietas noskaidrojot 
pēc savstarpējo spēļu rezultātiem. 
Dominēja melburnieši, nopel-
not gan ceļojošo Balaratas 
Ventas dāvāto kausu, gan pirmo 
trīs vietu medaļas.

Rezultāti: 1. J. Kondarovskis/A.
Strauks - 18, 2. E. Smalkais/A. 
Grimms - 17, 3. I .Mirovics/Ē.
Paeglis arī 17 p. (visi Melb. DV n. 
k.), 4. A. Vālodze/J.Brakovskis 
(ASK) arī 17, 5.  H. Turss/A.
Druviņš (Melb. DV n. k.) - 16, 6. 
R.Puisēns/ D. Pesudovs  (SNK/
Centrālkrasts) arī 16, 7. A.Miglis 
(Melb. DV n. k.)/R.Lebedeks 
(Latvija) arī 16 p.  Visi ieguva 
vērtējuma tabulas punktus, 
izņemot viesi no Latvijas.

Tālākajās vietās  ierindojās R. 
Kārkliņs/S.Andersons arī 16 p., 
Dzidra Cekuliņa/ M.Putra (visi 
Melb. DV n.k.) - 13, A. Ruņģis/O. 
Dancis (SNK/Centrālkrasts) - 
12, G. Bērzzariņš/Regīna Berķis 
(ASK) - 10,  G. Petrovs (ASK)/
Skaidrīte Stonka (Melb. DV n.k.) 
- 8, Irēna Ellisa (Džilonga/L.
Kaimiņs (Melb. DV n.k.) – 6p., 
Lauma Lamberte/Herta Konda-

rovska (Melb. DV n. k.). 
Abu turnīru priekšdarbus bija 

paveicis un turnīrus vadīja 
Melburnas DV n. k. sekretārs A. 
Grimms, sadarbībā ar kopas 
vadītāju R. Kārkliņu. Rezultātus  
abas dienas iegrāmatoja Gunta 
Vagars un Ausma Bērziņa. Spēļu 
laikā pie bufetes (ko bija 
sarūpējuši kopas biedri) dežūrēja 
Alma Rings un Nelda Paeglis.

Pēc turnīra nobeiguma vakari-
ņām (par ko bija gādājusi Silvia 
Miglis) balvas pasniedza ALSP 
vadītājs G. Bērzzariņš, asistējot 
Melburnas DV n. k. vadītājam R. 
Kārkliņam.

ALSP vadītājs, kā arī kopu 
pārstāvji pateicās rīkotajiem par 
labo organizāciju un laipno 
uzņemšanu. Centrālkrasta Novu-
sa kopas (kas ir daļa no Sidnejas 
novusa kopas) vadītājs A. Ruņģis 
ar gandarījumu norādīja, ka no 
viņu kopas biedriem uz ALM 
bija ieradusies 60% spēlētāju!

Sirsnīgus vārdus Melburnas 
latviešiem veltīja ciemiņš no 
Latvijas R. Lebedeks un viņa 
kundze, aicinot arī neaizmirst 
tautiešus Latvijā, kam dzīve nav 
viegla.    

Novusa galvgals 
nemainās

Ievērojot ALM rezultātus, 
Melburnas DV novusa kopas 
sekretārs A. Grimms sagatavojis 
jaunākās novusa vērtējuma tabu-
las,. Visās trijās tabulās galvgals 
palicis nemainīgs. Vispārīgajā 
vienspēļu tabulā pirmie trīs ir tie 
paši: Ē. Paeglis - 72,  R. Kārkliņš 
- 66, A. Grimms -  62,5. Turklāt 
Kārkliņš ieguvis punktus visos 
astoņos pēdējos divos gados 
vērtētos turnīros. Uz ceturto 
vietu pakāpies S.Andersons ar 49 
un uz piekto - R.Puisēns - 45. 
Desmitnieku noslēdz I. Mirovics 
- 44,5, A. Drēziņš - 44, R. Nemme 
- 35, G. Kaufmanis - 28 (spēlējis 
tikai trīs turnīros) un E. Smalkais 
- 25. Seko J. Brakovskis - 25, A. 
Vālodze - 23,5, A. Strauks - 23, 
E.Kaufmanis - 21, E. Nemme - 
18, L.Daņilovs - 17, G. Bērzzariņš 

- 15, Irēna Sproģe - 12,  J. Veiss - 
8,5, A. Kārkliņš  -7,5, I. Graudiņš  
un D. Pesudovs - pa 6, J. Freimanis 
- 5,5, G. Robergs - 5, I. Apelis un 
H. Turss - pa 4, A. Druviņš un G. 
Petrovs - pa 3, J.Kondarovskis - 
2, Dzidra  Cekuliņa - 1.

Dāmu tabulā vēl arvien 
priekšgalā Dzidra Cekuliņa – 17, 
seko Skaidrīte Stonka - 12, Regīna 
Berķis, un Anita Misiņa - pa  9, 
Ausma Pūce un Irēna Sproģe -  8, 
Lauma Lamberte - 6, Irēna Ellisa 
- 5, Gundega Zariņa - 1.

Dubultspēļu tabula. R. 
Puisēns - 32, I. Mirovics, Ē.
Paeglis - pa 30,5, S.Andersons, 
R.Kārkliņš – pa  27,5, G. Kauf-
manis - 18, A. Strauks - 15, A. 
Grimms - 13,5, B. Delforce, 
E.Kauf  manis - pa 12, E.Smalkais 
- 11,5, A. Drēziņš, J.Kondarovskis 
- pa 10, A. Kārkliņš - 9, L. 
Daņilovs, Ausma Pūce - pa 8, J. 
Brakovskis, R. Nemme - pa 7,5, J. 
Veiss - 6,5, J. Freimanis, M. 
Kārkliņš, E. Nemme - pa 6p. 
Kopumā punktus ieguvuši 42 
spēlētāji.

ALM novusā pirmo reiz 
sarīkoja 1963. gadā Sidnejā, kad 
uzvarēja sidnejietis V. Lācis. 
Nākamās meistarsacīkstes notika 
1967. gadā Adelaidē, sākot ar 
1977. gadu tās rīkotas rēgulāri 
katru gadu, izņemot 1981. un 
1988. gadu. Visvairāk meistara 
godā ticis M. Vanags (Sidnejas n. 
k.) - četras reizes. Balaratas 
Ventas novusiste  V. Pūce un 
Melburnas DV n. k. pārstāvis E. 
Smalkais to panākuši trīs reizes, 
divreiz sekmīgi bijuši A. Jankevics 
(ASK). V. Mēbalds, G. Bērzzariņš 
(abi MLS) un R. Puisēns (Sidnejas 
n. k.).

Sievietēm (ALM katru gadu 
kops 1989. g.) rekords pieder 
Rutei Zvaigznei (ASK) –  meistare 
bijusi sešas reizes. Ausma Pūce ( 
) veiksmīgākā bijusi četras, 
Ausma Pomere – trīs, Dzidra 
Cekuliņa (abas Melb. DV n. k.) 
un Irēna Sproģe (Sidn. n. k.) -  pa 
divām reizēm. 

 G. E. B.

Lielajā presē un daudzos TV 
ziņu kanāļos nereti tiek pieminēta 
Šveices Alpu pilsēta Davosa - 
populārs konferenču centrs 
fi nancistiem, polītiķiem un val-
stu galvām. Sākotnēji, pirms Otrā 
pasaules kaŗa,  Davosa gan bija 
vairāk pazīstama kā kūrvieta un 
ziemas sporta centrs. Atklāti 
sakot, gandrīz vai katrs lielāks 
ciems un pilsēta tur spētu kalpot 
par ziemas sporta un vasaras 
izklaides centru. Tā ir Dieva 
aplaimota Eiropas daļa  gandrīz 
ar neticamu dabas skaistumu, 
tradicijām un kultūru. 

Šī raksta nolūks ir atsvaidzināt 
mūsu atmiņas par Davosu - zie-
mas sporta centru, kur par 
pasaules klases ātrslidotāju sevi 
pieteica mūsu Alfons Bērziņš. 
Jau pirms tam 19 gadu vecumā 
viņš bija pievērsis šī sporta 
speciālistu uzmanību 1936. gada 
Garmišpartenkirchenas Ziemas 
olimpiadā, bet divus gadus vēlāk 
pasaules meistarsacīkstēs Davosā 
izcīnīja ceturto vietu ar augstas 
klases rezultātiem.

Bērziņa panākumi izvirzīja 

Rīgu šī sporta veida uzmanības 
centrā, un Latvijas galvaspilsētai 
tika uzticēta Eiropas meistar-
sacīkšu rīkošana 1939. gadā. Ne -
labvēlīgs faktors Rīgai bija mūsu 
reizēm mainīgais klimats, kas 
pazemināja ledus celiņa kvalitāti. 
Ar šo problēmu gan bija jāsaduŗas 
vai ikvienai pilsētai, šādas 
sacīkstes rīkojot. Tais gados ledus 
stadioni atradās zem klajas 
debess, bet pēdējos gadu desmi-
tos sacensības notiek tikai 
modernās ledus hallēs, kas 
garantē nemainīgu ledus celiņa 
kvalitāti.

Par spīti visam, tas bija 
neaizmirstams laiks, kad latvieši 
apjūsmoja Bērziņu, ka arī braļus 
Bites, Strodu un Tabaku. Rīgā ap 
to laiku tika rīkotas vairākas 
starptautiskas sacīkstes, kuŗās 
startēja un allaž dominēja slave-
nie norvēģi. – Staksrūds, Ba - 
l angrūts, Haraldsens un vai  rāki 
citi. Tā laika Rīgas sporta publika 
viņus pieņēma un cienīja gluži 
kā savējos.

Alfons Bērziņš nepievīla savus 
cienītājus un toreiz, 1939. gada 4. 

un 5. februārī, izcīnīja Eiropas 
meistara kausu un lielu lauru 
vainagu, aiz sevis atstājot divus 
norvēģus – Matisenu un Johan-
senu. 

Pāris nedēļu vēlāk Helsinkos 
pasaules meistartitulu izcīnīja 
Bērziņa tuvais draugs, soms 
Birgers Vaseniuss, bet mūsu 
Alfons ieguva otro vietu. Bērziņš 
savas sporta karjēras zenītu sas-
niedza 1940. gada sākumā, kad 
sacīkstēs Oslo atkārtoti pieveica 
daudzinātos norvēģu atlētus.

Tanī laikā normālos apstākļos 
Helsinkos būtu vajadzējis risinā-
ties Ziemas olimpiskajām spēlēm. 
Un mūsu cerības uz panākumiem 
nekad nebija bijušas lielākas kā 
toreiz, jo Kundziņsalā dzimu-
šajam sportistam viss likās pa 
spēkam.

Taču palika tikai sapnis. 1939. 
gada novembrī PSRS pieprasīja 
lielu Somijas territorijas daļu, 
somi tam nepiekrita, un sākās šīs 
tautas Ziemas kaŗš. Somijas dēli 
izturēja ļoti smagu cīņu un savai 
tēvzemei nesa daudz upuŗu, bet, 
galvenais, viņi nosargāja savu 

valsti. Starp somu kritušajiem 
bija arī Birgers Vaseniuss. Kādā 
radio intervijā tanī laikā (TV tad 
vēl nebija pazīstama) Bērziņš 
teica cildenus vārdus sava drauga 
piemiņai, -  nu viņam ledus 
celiņos būšot jācīnās vienam pret 
norvēģiem. Bet arī tas nebija 
lemts.

Lemts bija kaut kas cits – cīņa 
pret to pašu ļauno ienaidnieku 

kā somiem. Pāris gadu vēlāk 
bijušais stāba bataljona kaprālis 
Alfons Bērziņš, saņēmis iesau-
kuma pavēli, nonāca 15. divīzijas 
zenītartilerijas  divizionā. Sekoja 
cīņas Krievijas pierobežā, bet 
visvairāk Kurzemes cietoksnī. 
Cīņu smagumu raksturo not-
riekto krievu lidmašīnu skaits. 
„Ak, lido šurp tu, Staļinērgli, 
mēs rādīsim, kā pīle krīt!” 
(Teodors Tomsons).

Leitnants Alfons Bērziņš, ka -
ŗam beidzoties, līdz ar saviem 
cīņu biedriem nonāca krievu 
gūstā. Pēc daudziem gadiem, 
atgriezies dzimtenē, viņš strādāja 
par Rīgas ielu tīrītāju, līdz viņa 
šīszemes gaitas beidzās 1987. 
gadā 71 gada vecumā. 

Kaŗš un sekojošās okupācijas 
laupīja daudzas mūsu nākotnes 
vīzijas. Arī sapni par Alfonu 
Bērziņu - olimpisko uzvarētāju.

I. Piķelis 
 
Redakcijas piebilde. Pēc 

atgriešanās no izsūtījuma Alfons 
Bērziņš strādāja arī par treneri. 
Viņš ir pasaules absolūtās 
čempiones Lāsmas Avotiņas-
Kaunistes pirmais treneris

Divi ātrslidošanas meistari 
Rīgā 1939. gadā. Eiropas 
meistars Alfons Bērziņš (pa 
kr.) un pasaules meistars 
Birgers Vaseniuss  

Austrālijas novusa meistarsacīkstes


